REFERAT FRA
GRUPPESTYREMØTE nr 3/2018
Dato:

18/6-2018

Fremmøtte:

Frid Sage, Vibeke Nesse, Birthe N. Larsen, Kristine Lundekvam, Gunn Mari Høyem, Janniche G.
Steinsland

Ikke møtt:
Meldt forfall:

Sted:

Ågotneshallen

Ulf Lundekvam, Anders G. Askeland, Helge Tøssebro og 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
Orienteringssaker
4/18-1 Økonomi – Det mangler en del føringer fra mai og det gjør det litt vanskelig Ulf
å si om vi er i pluss pr nå. Det er mye gammelt som er utestående. Det sendes ut
brev til alle som har fått 3 purringer. Lønnsutgifter er noe lavere enn budsjettert pga
en sykemelding, og noen trenere har jobbet litt mindre enn estimert.

2/18
3/18
4/18

ANSVARLIG /
UTFØRT AV

Det er forslag om å gå gjennom økonomien kvartalsvis istedenfor hver måned.
Administrasjon
Irene og Jeanette skal lage en mal for timelister, som er bedre tilrettelagt for
Turn & Dans enn den som brukes i dag. Det er også planer om å lage en app der
trenerne legger inn timene sine etter hvert.
Gruppestyret bevilger midler til ny telefon til Sportslig Leder – Vedtatt
4/18-2 Info fra gruppene
Sund – Janniche gir seg som trener fra høsten. Nye trenere er på plass. Idrettsrådet
i Sund har gitt turngruppen halltid bare torsdager. Det blir krevende for
gjennomføring av treninger, men det er lagt en plan for dette.
Tropp – Trenger trenere! Henrik er den eldste treneren. Det kom kommentarer fra
andre klubber ved Gymfest Ungdom på at vi burde ha med voksne trenere.
Dans – Det mangler info fra dans. Styrets representant svarer ikke på henvendelser
pr e-post.
Apparatturn – Det har vært mye konflikter. Håper det nærmer seg en løsning på
dette. Det blir ikke møte for apparatfordeling før sommeren.
Den ordningen vi har med at 2 representanter fra Styret har dialogen med
hovedtrenerne for apparatturn varer til august. Etter dette skal det på plass et
samarbeid mellom hovedtrenerne og sportslig leder. Dette er helt nødvendig for å
sikre et bedre samarbeid og en god fordeling av halltid, apparater o.l.

5/18

04/18-3 Turnhall
Frid
Fremdriften ligger litt foran tidsskjema. Styret skal få anledning til å komme inn og
se ila juli. Nytt hallmøte 22/6-18. Gruppestyret fremmer forslag om stikkontakter
på tribunen, vannfontene, og trekk på skumgummiputene i gropen. Dette er ikke
lagt inn i budsjettet, men vi håper å få gjennomslag for forslaget.
Andre saker
5/18-1 Ny trener
Birthe
Det er ikke laget annonse for trener til apparatturn gutter og tropp. Vi har en forelder
som har kunnskap om dette, som vil bli spurt om å bidra til å få laget annonse før
ferien. Rapporterer Sportslig leder.
Det er sendt mail til den ene utenlandske treneren, med invitasjon til å komme på
besøk ca 1/8-18.
Frid
5/18-2 Konflikt og løsning
Apparatfordelingen skal være ok frem til sommeren. Det er ønske om å ha et møte
første el andre uken i aug. Vi må ha klare retningslinjer for apparatfordeling og
fordeling av treningstid før turnhallen er ferdig.
5/18-3 Fritidsordning i Turnhallen
Sportslig leder og Gunn Mari har hatt et møte ang Fritidsordning i ny hall. Sportslig Kristine
leder sender mail med info til Leder.
5/18-4 Sommerskole
Alt er ikke på plass enda, men det kommer. Det sendes brev til Ivar Einarsen for å Kristine/Frid
avklare tid i hall.
5/18-5 Søknad om midler
Nestleder spør foreldrekontakten for apparatturnutvalget om han kan ta ansvar for Birthe
søknader om midler til klubben og gruppene.
5/18-6 Halltid til høsten
Fordeling av halltid – vi har fått det vi har søkt om frem til turnhallen står ferdig.
Hele mandag og onsdag i Ågotneshallen. Tirsdag, torsdag og fredag i Sotra Arena.
På Knappskog har vi noen timer hver dag. F&B og Gymlek i gymsal på skolene.
Etter turnhallen er ferdig, vil vi få beholde noen timer i hall til de yngste partiene.
5/18-7 Egenandel apparatturn
Forslaget som arbeidsgruppen ble enig om, sendes på e-post til resten av Helge
gruppestyret. Medlemmene i Gruppestyret melder tilbake om det godkjennes eller
ikke, slik at faktura kan sendes.

6/18

Eventuelt
Det blir Arbeidsmøte for Gruppestyret i Sotra Arena søndag 5/8-18 kl 12:00-16:00
Bestille møterom
Vibeke
Neste Gruppestyremøte: Søndag 5/8-2018 kl 12:00-16:00
Dato:18/6-18

Referent: Vibeke Nesse

