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Sted:

Sotra Arena, VIP rommet

Apparatturn
Loppemarked
Det skal arrangeres loppemarked i Ågotneshallen 15-16 september. Det kommer
mer info.
Norgesfinalen har Leif ansvar for. Den skal arrangeres i november i ny hall.
KM er siste helgen i september. Kan vi bruke det nye frittståendegulvet til den
konkurransen dersom ikke hallen er klar?
Tofjellstur
Har vært arrangert 2 ganger med varierende suksess. Det er ønske om at vi
videreføre dette arrangementet Vi må velge en helg det ikke er så mye annet som
skjer i regionen, og være flinkere å reklamere mer i forkant. Forslag om siste helg
i august for å kick-starte sesongen. Vi inviterer med friidrettsgruppen i SSK som
arrangør. I år er det vanskelig å få det til, men vi ønsker å prøve igjen neste år.
Trekning av reduksjon i treningsavgift blant egne utøvere.
Hvilke konkurranser skal vi søke om å få arrangere, og hvor mange? Nestleder
sender søknad på alle konkurranser, så tar vi det vi får.
Det er ønske om å få inn en annen trener med mer kompetanse til aspirantene. Mulig
kandidat er en norsk jente, 22 år. Forslag om at hun kommer innom neste uke når
det er turnsommerskole slik at vi får se hva hun kan. Vi må vite hvor mye hun
forventer i lønn.
Tropp
Gunn Mari informerte om at vi ikke fikk tildelt noen av de konkurransene vi har
søkt om. Neste gang vi skal søke, må gruppestyret i felleskap skrive søknaden på
en slik måte at vi får «solgt inn klubben.»

ANSVARLIG /
UTFØRT AV

SSK Turn & Dans arrangerer aspirantsamling 20-21 oktober. Invitere alle
troppsklubber i Hordaland. Skal arrangeres i Sotra Arena, og flyttes til ny hall
dersom den er ferdig.
Vi har fått en søknad på stilling som troppstrener. Han ønsker å jobbe på dagtid for
skoler som skal trene i hallen, ønsker å overta rekruttene som står uten trener, og å
samarbeide med de andre Troppstrenerne.
SSK har vært med i Team Vest i 6 mnd. Kjøkkelvik 6 utøvere, Askøy ? utøvere og
Sotra 4 utøvere, inngikk et samarbeid for å beholde junior utøverne. Alle utøvere
på Team Vest er medlem i SSK. Vi ønsker at den nye hallen skal være
«hjemmebane» for Team Vest.
Vi foreslår at også Kretslaget skal trene i vår hall. Frid hører med SSK om
muligheten for dette, da de ikke er medlem i SSK.
Drill
Askøy og TIF får ikke trene i Sotra Arena lengre. Vi sier opp «avtalen» vi har hatt
med de to klubbene. Vi har da ikke et tilbud til de 2 utøverne våre som driver med
drill, og de må evt gå over til en av de klubbene som har drill.
Trenere
Alle trenere har fått et skjema de skal sende inn, som danner en idretts-cv, slik at
vi får en oversikt over kompetanse og kan legge ut info på hjemmesiden.
Kurshelg på Stord, påmeldingsfrist 14/8, og vi har trenermøte 16/8. Kristine ber om
2 dagers utsettelse på fristen. Sportslig leder sjekker nivå på skrankekurset og
kontaktpersoner fra gruppestyret snakker med trener på apparatturn om å melde
han på kurset.
Vi har noenlunde brukbart med trenere på både Apparatturn og Tropp. Vi fortsetter
å jobbe med å få hovedtrener på tropp. Det gjøres et forsøk på å få til et møte med
hun som er ønsket å ha med på apparatturn 17/8. Vi vet ingenting om
trenersituasjonen på dans.
Turnhall
Hallen skal være i bruk uke 41. Turngruppen har tatt på seg 100 t dugnad ifbm
ferdigstillelse av hallen. Alt utstyret skal pakkes ut. Apparatturn tar den dugnaden,
muligens med hjelp fra Tropp.
Retningslinjer fra SSK sier at andre klubber ikke får trene i vår hall på fast basis.
Gruppestyret er enig i dette. Vi kan arrangere treningssamlinger, og invitere andre
klubber. Dette vil bli en inntektskilde for SSK Turn & Dans.
Vi må ha et møte med trenerne for Apparatturn og Tropp der man avtaler deling av
utstyr, retningslinjer for musikk – hvem skal spille når, hvor lenge og hvor høyt?
Sportslig leder organiserer fordeling av treningstider i hallen, PU rommet og
styrkerommet.
Dan organiserer fordelingen av klasserommene.
Trenerne ønsker at foreldre ikke skal være tilstede i hallen under trening, og håper
vi kan få regler for dette i ny hall. Forslag til regler; foreldre kan være i hallen i 1530 min ved levering og kan komme 15-30 min tidligere ved henting. En gang i mnd
kan det f.eks. arrangeres åpen trening der foreldre/foresatte får se på fra tribunen.
Ingen andre enn trenere og utøvere skal være på gulvet i hallen.

Det må på plass retningslinjer for det meste i ny hall, og de må lages FØR
innflytting.
Det må planlegges aktiviteter i den nye hallen fra nyttår og utover våren.
Økonomi
Klubben må få en bedre løsning for hvordan regninger blir betalt. Slik det er nå får
vi purringer fra bl a SAS og NGTF, og kan risikere at vi ikke får reise på
konkurranser.
Hittil i år ligger vi litt etter budsjett, men faktura for egenandelene er ikke sendt ut
enda. Det er gjort klart et skriv til foreldre der vi forklarer hva egenandelen er,
hvorfor vi må kreve egenandel, og hvordan fordelingen er gjort pr gymnast.
Egenandelen skal også dekke leie av Turnkassen.
Det skal også sendes ut purringer med varsel om inkasso, vi har ca 400.000,utestående.
Det er andre regler for MVA enn vi har hatt tidligere. Nå er vi en større klubb med
høyere omsetning, og vi vil få vi tilbake all mva bortsett fra matsalg ved enkelte
arrangementer (f.eks. GIV).
Det skal lages budsjett FØR hver reise, dette er treneren sitt ansvar. SSK har skjema
for Reiseregning og Refusjon av kostnader som SKAL brukes i etterkant av reisen.
Vi lager en mal for budsjett som kan brukes for alle lignende konkurranser.
Sportslig leder skal godkjenne budsjetter, ved store arrangementer skal styret
godkjenne.
Når et lag har levert inn budsjett for en reise/konkurranse, så kan de arrangere
dugnader, som de har fått godkjent av gruppestyret på forhånd, og få inntektene
som sponsing. Alle inntekter SKAL inn på konto.
De som hadde ansvar for gymnastene på treningsleiren i Romania skal evaluere
turen, og lage en mal for arbeidsoppgaver ved en slik reise. Det er forslag om at
foreldre ikke skal være med på slike turer.
Stillingsannonser
Nestleder har blitt kontaktet av utenlandsk trener som ønsker å komme til klubben.
Vi må prøve å få han godkjent hos UDI. Kan foreldrekontakt i apparatturnutvalget
ta kontakt med Laksevåg og spørre hvordan de har gått frem for å prøve å få
godkjent sin nye trener? Må han opprette enkeltmannsforetak?
Frid har fått en mail fra Landslagstreneren om at vi har godkjent at Cosmina skal
være med som trener i EM. Frid har ikke hørt noe om dette. Hvem har godkjent?
Landslagstreneren har gått direkte til Cosmina. NGTF dekker reise og opphold for
trener til EM, de dekker ingenting til klubben for «tap» av treningstid. Her må vi
ha rutine for informasjon til Styreleder, Sportslig Leder og SSK.

GIVU
Kristine og Gunn Mari ser på dato for arrangementet slik at det ikke kolliderer med
konkurranser for Apparatturn.

Utstyrsleverandør
Turngruppen ønsker at klubben skal gå for Nike som ny leverandør.
Det blir satt opp et møte for å ordne opp i tidligere konflikter mellom trenerne på
apparatturn og Tropp. Frid leder møtet.
Neste Gruppestyremøte: Tirsdag 28/8-18 kl 17:30 i Sotra Arena
Dato:5/8-18

Referent: Vibeke Nesse

