REFERAT FRA
GRUPPESTYREMØTE nr 6/2018
Dato:

25/9-2018

Fremmøtte:

Frid Sage, Vibeke Nesse, Birthe N. Larsen, Kristine Lundekvam, Gunn Mari Høyem, Ulf
Lundekvam, Jannicke G. Steinsland, Helge Tøssebro
Emilie Hauge, Anders Askeland

Ikke møtt:
Meldt forfall:

Sted:

Sotra Arena, VIP rom

SAK NR.

SAK

1/18

Godkjenning av innkalling
Godkjent uten merknader
Godkjenning av saksliste
Godkjent uten merknader
Godkjenning av referat
Godkjent med merknad; Alle referater fra gruppestyremøte skal legges ut på
hjemmesiden til Sotra SK.
Orienteringssaker
4/18-1 Økonomi
Kasserer orienterer:
Vi ligger godt an i forhold til budsjett. Har brukt litt mindre på lønn enn budsjettert,
og fått inn litt mindre ihht budsjett.

2/18
3/18
4/18

ANSVARLIG /
UTFØRT AV

Økonomi ang. trenere og lønn
Vi har hatt litt lavere lønnskostnader enn budsjettert.
Egenandel apparatturn
• Info-skriv til foresatte sendes ut denne uken.
• Faktura sendes innen 5/10-18.
Nye trenere (intervju og avgjørelser)
• Henrik tilbys en 100% stilling ut året, dette øker lønnskostnadene med ca
15.000,- – enstemmig vedtatt. I november skal vi vurdere engasjement for
han første halvår 2019.
• Vi ønsker Stefan som ny hovedtrener for Tropp. Timebasert avtale. Få
timer frem til nyttår. Stefan får tilbud om 20 timer administrativ stilling ut
året for å planlegge gjennomføring av treninger i ny hall. Tilbyr han 4 dager
i uken som hovedtrener for Tropp.
• Josef har blitt intervjuet til stillingen som ny hovedtrener for Turn Menn.
Timebasert avtale. Klar fra nyttår. Josef vil får tilbud om en 100% stilling
fra nyttår.
• Intervju med utenlandsk trener for Turn Kvinner. For høye krav.
Uinteressant.
• Intervjuet en norsk dame, Rikke. Har fast jobb i privat bedrift. Ønsker
timebasert avtale som trener for apparatturn på kveldstid. Interessert i å
drive SFO. Kan ta ansvar for administrasjon ifbm reiser for å avlaste
Birthe. Vurderes for stilling.

Helge
Vibeke/Kristine

Utestående avgifter fra medlemmer
• Ca 100 navn igjen på listen som må sjekkes ut.
Godtgjørelse for medlemmer av gruppestyret og hovedstyret
• Normalt å gi en godtgjørelse. Det skal ikke gis mer til medlemmer i
gruppestyret enn det som gis til medlemmer i hovedstyret. Summen har
vært ca 6000,- i året, men vil bli regulert i forhold til økonomien i klubben
ved årsslutt.
Budsjett – Arrangementsinntekter og reisekostnader
Budsjettgruppen starter arbeidet med neste års budsjett 4/10
Forslag til økte inntekter
• Arrangere gebursdagsfeiring i turnhallen. Kan drives på dugnad av f.eks
apparatturn.
• Flere Grunnstigen partier
• Øke treningsavgiften for grunnstigen.
• Sette ned tiden til 1 time pr parti.
4/18-2 Info fra gruppene
Utsettes til neste møte.
04/18-3 Turnhall
Det jobbes på spreng for å bli ferdig til uke 46. Nytt møte i hallgruppen på fredag.
5/18

Andre saker
Konfliktløsning tropp/apparatturn
• Utsatt til neste møte
Søknad om midler til klubben/gruppene
• Her tenker vi at Rikke kan bidra
Retningslinjer for ny hall
• Det settes opp arbeidsmøte for gruppestyret i november
Ny leverandør for klubbklær
• Nike ble valgt da de gav det beste tilbudet.
Loddsalg
• Utlevering av loddbøker etter høstferien. Trekning på Juleshowet.
Loppemarked
• Det jobbes med planlegging for gjennomføring.
Det opprettes en fb side for bytte/salg av konkurransedrakter når utøverne vokser
fra de/slutter på apparatturn.
Aspirantsamling for tropp
20-21 oktober i Sotra Arena. Estimert inntekt mellom 20-40.000,GIV Ungdom 2019
Kristine og Gunn Mari jobber med planleggingen. Oppdateres på neste møte.

6/18

Eventuelt
Følgende vedtak ble fattet:
• Henrik tilbys en 100% stilling ut året.
• Stefan tilbys 20 timer administrativ stilling ut året, og 4 dager pr uke
som hovedtrener for Tropp f.o.m. nyttår.
• Vi ønsker å ansette Joszef og Rikke. Tar det opp med Dan og SSK for
å avklare fremgangsmåte.
Neste Gruppestyremøte: 30/10-18 kl 17:30
Dato: 25/9-18

Referent: Vibeke Nesse

