REFERAT FRA
GRUPPESTYREMØTE nr 1/2018
Dato:

5/4-2018

Fremmøtte:

Frid Sage, Vibeke Nesse, Ulf Lundekvam, Birthe N. Larsen, Helge Tøssebro, Kristine
Lundekvam, Anders Askeland

Ikke møtt:
Meldt
forfall:

Sted: Knappskog skule, Heimkunnskapsrommet

Gunn Mari Høyem, Janniche G. Steinsland, Emilie Hauge

SAK NR.

SAK

1/18

Godkjenning av innkalling
Godkjent uten merknader
Godkjenning av saksliste
Godkjent uten merknader
Godkjenning av referat
Godkjent uten merknader

2/18
3/18
4/18

ANSVARLIG /
UTFØRT AV

Orienteringssaker
• Nytt gruppestyre (foreslått av valgkomiteen i SSK, alle er innkalt)
Frid skal legge frem gruppestyret for Hovedstyret på tirsdag.
Frid Sage – leder for gruppestyret. Gruppestyrets representant i
Hovedstyret. Medlem i hallgruppen.
Ulf Lundekvam – Ansvar for å følge opp økonomi.
Emilie Hauge - ansvar for Juleshow og konkurranser på dans samt
alle dansegruppene.
Helge Tøssebro – Apparatturnutvalget. Håndtere mail fra foreldre
ang spørsmål og klager, i samråd med gruppestyret.
Birthe N. Larsen – Apparatturnutvalget. Håndtere mail fra
foreldre ang spørsmål og klager, i samråd med gruppestyret.
Organisere reise og opphold ved utenbys konkurranser.
Gunn Mari Høyem – Troppsutvalg. Ansvar for Gymfest i Vest.
Vibeke Nesse – Referent. Mysoft. Avlaste Kristine ved behov.
Anders Askeland – Kommer når han kan. Involvert i
Boligmessen. Vara til Hovedstyret.
Vi har pr i dag trening 11 forskjellige steder rundt i kommunene.
Vi ønsker å fortsette å ha trening i distriktene for de yngste
utøverne etter at Turnhallen står ferdig.

•

Økonomi - Ulf viser regnskapets balanse frem til februar-mars
2018. Så langt viser det positivt resultat.

Gruppestyret

Turn & Dans sine trenere mangler kontrakt. Claudia har fått sin,
Kristine/Birthe
ellers ingen.
Stillingsinstruksene til de ulike stillingene i
Sotra SK Turn & Dans sendes ut til alle i Gruppestyret for
gjennomlesing. De skal gjennomgås og godkjennes, evt endres, på
neste gruppestyremøte.
o

•

Info fra ulike grupper  10.min hver  dans, tropp, apparat og
andre.
o

•

5/18

Andre saker
•
•

6/18

Igor på besøk som trener
Det diskuteres muligheter og kostnader ved et slikt besøk.
Gruppestyret stemmer over å ha Igor på besøk –
enstemmig vedtatt. Birthe og Kristine ordner det
praktiske.

Sportslig plan, ansvar.
Skal inneholde mål for de ulike gruppene og strategier for
å nå de målene. Rammeverk som trenere skal holde seg
innenfor. Kan brukes som oppslagsverk for trenere. Frid
undersøker litt nærmere hva den skal inneholde.

Turnhall
Frid
Orientering om fremdriften. Ligger litt etter tidsskjema, men har
tatt igjen 2 uker på forsinkelsen. Testing er satt til september.
Fordeling av ansvarsområder innenfor gruppestyret
Se punkt 4/18
Planlegges det noen aktiviteter for organisasjonens medlemmer i
nær fremtid?

Eventuelt
Vi må bli flinkere til å søke midler fra div bidragsytere.

Dato:5/4-18

Referent: Vibeke Nesse

