REFERAT FRA
GRUPPESTYREMØTE nr 5/2018
Dato:

28/8-2018

Fremmøtte:

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

Ikke møtt:
Meldt forfall:

Sted:

Sotra Arena, VIP rom

Janniche G. Steinsland, Helge Tøssebro og Emilie Hauge, Anders Askeland

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 –
Vi ligger godt an i forhold til budsjett. Vi har brukt litt mer enn vi har tjent hittil,
men ikke like mye som var budsjettert.

2/18
3/18
4/18

Nye trenere – det jobbes med å hente nye trenere til klubben.
Utestående medlemsavgifter – vi hadde 150.000,- i gammelt utestående da mailen
med info om inkasso ble sendt ut, nå gjenstår 100.000,- Dersom treningsavgift blir
sendt til inkasso, vil utøveren miste plassen sin.
Egenandel som betales ved dugnad skal jobbes inn pr time. Det må således
dokumenteres hvem som har jobbet, og hvor mye.
Det kan utbetales godtgjørelse for medlemmer av gruppestyret og hovedstyret.
Satsene er fastsatt av hovedstyret i SSK. Det blir ikke utbetalt noe om man ikke
stiller på møter, eller om man ikke gjør de oppgavene man har fått tildelt.
4/18-2 Info fra gruppene
Dans – vi savner info fra dansepartiene. Dette gjør det vanskelig å vurdere saker
som angår dans. Sportslig leder kan slå sammen grupper ved lavt deltakerantall.
Tropp – det er gledelig at det ser ut som at trenerkabalen er på plass.
Apparatturn – det jobbes med å få på plass nok trenere. Vi arrangerer KM i uke 39
i Sotra Arena, og Norgesfinalen i uke 46, forhåpentligvis i ny hall.
04/18-3 Turnhall
Vi får trene i hallen fra uke 42, med en testperiode frem til uke 46. Det blir dugnad
i hallen fra uke 39.

ANSVARLIG /
UTFØRT AV

5/18

Andre saker
5/18-1 Konflikt og løsning
Det er utfordrende å få på plass en god avtale om deling av utstyr og musikktid.
Det jobbes videre med dette.
5/18-2 Fritidsordning i Turnhallen
Det jobbes videre med dette.
5/18-3 Søknad om midler
Det er søkt om midler for landslagsutøver TK. Har vi fått svar her?
Det må søkes midler til klubben. Ønsker å få midler til trekk på skumgummiputer
til gropen.
5/18-4 Egenandel apparatturn
Skriv om egenandel for apparatturn skal sendes ut nå. Vedtatt.
5/18-5 Retningslinjer for alle trenere som er ansatt
5/18-6 Leverandørmøter
Leverandørene ønsker deltakere fra gruppestyret, trenere.
5/18-7 Mal for reiseutgifter
Birthe har laget en fin mal til fakturagrunnlag, som skal brukes av alle grupper som
skal på reise. Denne ble enstemmig vedtatt.
Birthe skal også lage en mal for budsjett til reiseutgifter. Alle trenere som har
grupper som skal reise MÅ skrive en søknad med budsjett til styret FØR
påmeldingsfristen for arrangementet går ut. Hvis dette ikke blir gjort vil man ikke
få reise.

6/18

Eventuelt
6/18-1 Morgentrening. Det er krav om at klubben organiserer morgentrening.
Sportslig leder må organisere dette.
Følgende vedtak ble fattet:
• Skriv med info om egenandel for apparatturn skal sendes ut
omgående.
• Mal til fakturagrunnlag skal brukes.
Neste Gruppestyremøte: 25/9-18 kl 17:30
Dato: 28/8-18

Referent: Vibeke Nesse

