
 

  

 

Protokoll styremøte 

Tid: Tirsdag 23.08.2022 kl: 1800- 2000                                                                                                                                               

Faste medlemmer som møtte: 

Petter Johnsen, Birgit Byklum Bjerke, Yngve Stiansen, Sissel Svarva, 

Varamedlemmer som møtte: Anne Bjørkenes Christiansen, Trine Svendsen  

I tillegg møtte sportslig leder Patrick Laulo Vesth  

Faste medlemmer som ikke møtte: Caroline Grønvik Gullhav, Mohammed Ali Chkontana  

 

Sak 23/22 Status sesongoppstart 

Patrick informerer om sesongoppstart. 

Weborg og Spondz har slått seg sammen. Dette har forårsaket noen ‘barnesykdommer’ i starten men det har gått seg til og 

påmelding har etter hvert fungert. 

Sesongen følger vårens timeplan med mindre endringer: 

Vi har 12 nye unge trenere. 

Masters utgår, kommer i nytt format neste år. 

Vi har ikke klart å skaffe nye trenere til apparat gutter. Gutter får tilbud om powertumbling. 

Senior er kun to deltagere fra Arendal. 

Generelt er oppslutning på partiene god. 

 

Sak 24/22 Arrangementer høst 2022 

Sørlanndsmesterskap 24 sept: 

Invitasjon sendt ut, venter påmelding. 

Inngang 50 pp over 16 år. Under gratis. 

 

Nasjonal konkurranse rekrutt 22 okt: 

Trening fredag. 



 

  

Konkurranse lørdag 

Treningssamling søndag. 

Fått trener fra trener pool. 

Treningssamling 400 nok inkl lunch 

 

Sak 25/22 Fritidskortet 

Fritidskortet slik det var far Arendal Kommune videreføres ikke, men erstattes av fritidskortet+. 

Dette er en begrenset pott som administreres av Arendal Kommune, som hver enkelt bruker må søke mot. 

Når denne potten er slutt er det besluttet at ATF kan bidra med ytterligere 5 plasser ved søknad. 

 

Sak 25/22 Timelønn 

Dagens satser for timelønnede trenere ligger en del under forventet ‘markedssats’, og gjær at rekrutering til trenere har til 

tider vært vanskelig. Det vil derfor gjøres ett forslag for justerte timesatser som tar hensyn til kursing (trener 1) og lignende, 

med mål om justering fra nyttår. 

 

Sak 26/22 Leder og anleggskonferansen 

Petter og Patrick reiser til Leder og annleggskonferansen i slutten av oktober. 

 

Sak 27/22 Dugnadskompensasjon til grupper under klubb arrangementer 

Det bør utarbeides en modell for dugnads kompensasjon for grupper (foreldrelag) for arrangementer i ATF regi. Det jobbes 

med forslag utover høsten. 


