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Til foreldre/foresatte i STIF Turn 

Hei alle sammen! 
Det nærmer seg årsmøte i STIF, og i den forbindelse tar vi kontakt med dere – vi trenger 
foreldre/foresatte til å bidra for best mulig aktiviteter for de mange turnerne våre! 

Uten apparatet rundt, fungerer ikke turngruppa – en viktig del av det frivilligheten i byen vår. 
Vi er avhengig av at det stilles opp. Det er både større og mindre oppgaver, og jo flere vi er 
til å dele på dem, jo bedre er det for alle. 

Det ER morsomt å være med «der det foregår»! Entusiasme og deltagelse er nøkkelord for å 
få breddeidretten til å fungere. Og forskning viser at engasjerte voksne skaper engasjerte 
barn. Det er akkurat NÅ klubben -og ungene-  trenger innsatsen! 

Følgende verv er på valg: 
-Leder(overordnet ansvar for turn, sitter også som representant for turngruppa i 
hovedforeningens styre).
-Kasserer/nestleder(enkel håndering i samarbeid med kontoret vårt, ellers delta i styret)
-Arrangementsansvarlig: Delta sammen med styret når det gjelder planlegging og 
gjennomføring av arrangement (feks. Juleavslutning og konkurranser).
-Dugnadsansvarlig: Bindeledd mellom turnpartiene og styret.Lett organisering av dugnader 
som skal gjennomføres. Vi skal ha en dugnad vårhalvåret og en på høsten.
-Foreldrekontakt: Trenger to fra hvert enkelt turnparti. Disse velger en til å representere 
seg i styret(altså en av foreldrekontaktene blir sittende i styret).
-Medlemsansvarlig: En til å håndtere medlemssystemet. Opplæring vil bli gitt. Mest å gjøre 
ved semesterstart.

Vi ser fram til å høre fra deg. Om du kan tenke deg å ta i et tak, så kontakt oss! Det er helt i 
orden om du bare vil spørre om noe også. Og husk: Vi er takknemlige for ALLE bidrag. 

Vi ser fram til å høre fra dere – husk det er DITT barn det gjelder. På mail: 
stifturn@gmail.com, eller på dagtid kan du ringe til kontoret vårt (46839101, eller daglig 
leder i klubben på 94486087).  

Entusiastisk hilsen fra Turngruppa 
v/ leder Carina 
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