REFERAT FRA
GRUPPESTYREMØTE nr 2/2018
Dato:

29/5-2018

Fremmøtte:

Frid Sage, Vibeke Nesse, Ulf Lundekvam, Birthe N. Larsen, Helge Tøssebro, Kristine
Lundekvam, Gunn Mari Høyem

Ikke møtt:
Meldt
forfall:

Sted: Sotra Arena, VIP rommet

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. For fremtiden skal referat godkjennes pr mail ved utsending, slik
at man slipper å bruke tid på dette på møtet.

2/18
3/18

4/18

ANSVARLIG /
UTFØRT AV

Orienteringssaker
Økonomi
Kasserer orienterer om status. Økonomien er sunn. Vi ligger i pluss, og mot Ulf
sommeren vil vi være omtrent i balanse. Er mye utestående, som vi må legge en
plan for å prøve få inn.
Leie av Turnkassen må faktureres utøverne etter hver gang vi har leid den.
Kristine
Ønske om å ansette trener for tropp/apparatturn gutter.
• Apparatturn gutter; har to mulige kandidater, begge utenlandske. Høyt
faglig nivå på begge.
• Kan møte utfordringer med UDI. Vi fortsetter å jobbe med dette.
• Tropp: har bare unge uerfarne trenere etter sommeren, og det er altfor få
ifht antall utøvere. Trenger en hovedtrener som kan ta det overordnede
ansvaret for alle grupper.
Lage annonser, se på ledige kandidater
• Tropp må ha en hovedtrener i tillegg til andre trenere.
• Lage stillingsannonse for Hovedtrener Tropp.

Kristine

Info fra ulike grupper
Dans
• Ingen info da Emilie ikke var tilstede.
Tropp

Emilie

Gunn Mari

Klubben vil søke om å få arrangere NM nasjonale klasser Senior 2/3-2019
Nasjonal konkurranse Teamgym rekrutt 6/4-2019
• Egen søknad om Nasjonal aspirantkonkurranse ifbm Aspirantsamling
20/10-2019
Apparatturn
Kristine
• Det jobbes med trener-kabalen.
•

Sportslig plan, ansvar. Sportslig leder er med i egen gruppe info kommer etter
hvert.
Turnhallen
Info
Skal forhåpentlig være tett ila uken.
Bedre lys enn vi forventet
Må ha kranselag med pizza.

5/18

Frid

SSK ønsker at vi kan vise til søknader med budsjett når vi skal være med på Kristine
turer/arrangement og lignende, som ikke allerede står i vårt budsjett.
Det lages et forslag til skjema som skal brukes ved slike søknader
Andre saker
Hvordan kan vi fordele ansvarsområder i Gruppestyret best mulig?
• Som tidligere vedtatt; se referat 01-2018 Gruppestyremøte
Dansegruppene og Juleshow.
Emilie
• Tema for Juleshowet må komme ut før sommerferien, slik at trenerne kan
begynne å jobbe med å lage dans.

Frid
Konflikt og løsning i forhold til tropp og apparatturn – apparatfordeling.
• Det har kommet flere mail til leder ang emnet. Det er både foreldre, utøvere
og trenere som har tatt kontakt. Det er vanskelig med apparatfordelingen,
spesielt mellom tropp og apparatturn, dette fører til mange konflikter og
dårlig miljø i hallen. Som et resultat av dette er det både trenere og utøvere
som ønsker seg bort fra klubben.
• Styret er klar over utfordringene og ønsker å hjelpe. Begge parter bes om
å kartlegge behovet for apparater, deretter settes det opp et møte hvor man
blir enig om fordelingen av apparater.
• Viktig at trenere informere om endringer i treningstider, fravær og bruk av
vikarer.
Vi må sette ned en gruppe som skal jobbe med fritidsordning i ny turnhall
• Gruppen består av Frid, Kristine og Gunn Mari.
Vi må ha et trenermøte i august for alle trenere, når?
• Torsdag 16/8-2018
Sommerskole – hvor, når, hvem osv?
• Turnsommerskole må arrangeres i uke 32. Utfordringen er at kommunen
skal ha vedlikehold i Sotra Arena den uken, så vi får ikke bruke hallen. De
skal også ha vedlikehold i Ågotneshallen, men forhåpentligvis ikke samme
uke. Venter på tilbakemelding fra kommunen.
Søknad om midler til klubben/gruppene – skal vi ha egen gruppe til dette?
• Utsatt til neste møte

Kristine

Til høsten starter vi trening i forskjellige haller, hva og hvordan gjør vi det?
• Må se på behovet. Vi trenger Ågotneshallen. Ønsker å fortsetter i Sund. Vi
vet ikke hvordan det blir med dans, noen av gruppene blir slått sammen.
Foldnes blir ikke med i fordelingen for høsten, pga riving av gymsalen.
Det er fordelingsmøte 11/6-18 kl 18:00 forslag om at Helge stiller her.
Gruppestyret må lage retningslinjer for alle trenere som er ansatt, skal dette gjøres
av alle, eller skal vi sette ned en gruppe til å jobbe med dette?
• Ved oppstart av ny hall skal retningslinjene være klar.
Gruppestyremedlemmer må tenke på en retningslinje som de synes er
viktig. Vi utarbeider retningslinjene på et arbeidsmøte en søndag i august.
Muligens ifbm et kommunikasjonskurs for trenere lørdagen.
Rekruttering – hvordan gjør vi det?
• Utøvere uten erfaring kan ikke starte direkte på apparatturn.
• Barnehagedag – barn får komme og prøve de forskjellige idrettene. Får
med infoskriv i sekken om hvordan de kan melde seg inn.
• Det blir møte for SSK med info om kick-off for 1. og 2. klassinger

6/18

Eventuelt
Neste styremøte: Mandag 18/6-2018 kl 17:30-19:30
Bestille møterom i ÅH
Dato:29/5-18
Referent: Vibeke Nesse

Vibeke

