
 

REFERAT FRA  
GRUPPESTYREMØTE nr 1/2019  

 
   

Dato: 
 

29/1-2019 Sted: Turnhallen, klasserom 

Fremmøtte: Frid Sage, Vibeke Nesse, Birthe N. Larsen, Kristine Lundekvam, Gunn Mari Høyem, Ulf 
Lundekvam, Jannicke G. Steinsland 

Ikke møtt: Anders Askeland 
Meldt forfall: Emilie Hauge 
 
SAK NR. 

 
SAK 
 

 
ANSVARLIG / 
UTFØRT AV 

1/19 Godkjenning av innkalling 
Godkjent uten merknader 

 

2/19 Godkjenning av saksliste 
Godkjent uten merknader 

 

3/19 Godkjenning av referat 
Godkjent 
Gjøre klar gamle referat for opplasting på nettsiden. 

 
 
Vibeke/Frid 

4/19 Orienteringssaker 
4/19-1 Økonomi   
Kasserer gjennomgår budsjett/regnskap for 2018. Positive tall. Turn & Dans er den 
gruppen med best resultat for 2018. 
 
Budsjett for 2019 er revidert og levert hovedstyret for godkjenning.  
 
Det diskuteres eventuelle justeringer i lønninger og antall trenere, innenfor 
budsjettrammen. 
 
Det er ikke tatt med egenandel for apparatturn i budsjettet for 2019, dette skal 
jobbes inn i form av dugnad. Det må lages et informasjonsskriv til foresatte der 
dette kommer tydelig frem, snarest mulig. Nye utøvere må også få dette skrivet når 
de starter i klubben/på gruppen. 
 
Utøvere som ikke betaler medlemskontingent og/eller treningsavgift, får ikke 
fortsette trene. De får heller ikke være med på evt turer.   
 
4/19-2 Info fra gruppene 
 
Apparatturn 
Det er avholdt foreldremøte.  
Det er diskusjon rundt trener-kabalen, og hvordan løse denne. En av hovedtrenerne 
skal ut i svangerskapspermisjon ila 2019. 
 
Tropp 
Tropp Junior har NM kvalifisering 9-10 februar i Stavern. 
Troppskonkurranse 16 og 17 februar.  
 
Dans 
Utsatt til neste møte pga repr for dans ikke var på møtet. 
 

 
 
 
 
 
 



Dato: 29/1-2019  Referent: Vibeke Nesse  

 
04/19-3 Turnhall  

• Det har vært jobbet veldig mye dugnad ifbm ferdigstillelse av hallen, for 
det meste av apparatturn. 

• Neste uke skal de nye retningslinjene for Turnhallen være klar. De skal 
henges opp i garderober, kafe, gang, og rundtom i hallen slik at alle ser de. 

• Det må lages en oversikt over utleie av hallen. Vi diskuterer leiepriser og 
forskjellige løsninger for gjennomføring av utleie. 

 
 

5/19 Andre saker 
Dugnad 
Det er viktig at administrasjonen får tilbakemelding om at det må komme 
tydeligere frem på nettsiden, hvem av gruppene som har ansvar for hvilken 
dugnad. Slik det er nå, blir Turn & Dans «uglesett» med begrunnelse om at det er 
for liten dugnadsinnsats fra gruppen. 
 
GIVU 14-16 juni  

• Fått godkjent fra kretsen å øke deltakeravgiften til kr 500,- 
• Invitasjon er klar. Sendes ut snart. 
• Fredagen kan dansekonkurransen holdes i SA. Resten av helgen er SA 

utleid til håndballcup, og vi må bruke Turnhallen og Fotballhallen. Det 
blir en del ekstra arbeid med rigging pga dette. 

 
Kafè og kiosk i Turnhallen 

• På grunn av gjennomføring av Båtmessen og Boligmessen, er det 
ønskelig med fullt fokus på kiosken i SA. Kafè og kiosk i Turnhallen vil 
derfor ikke bli klar før i slutten av februar. 

• Gulvet i kafèen bærer preg av hastverksarbeid, og er ikke godt nok. Det 
jobbes med å finne en løsning på dette.  

 
Gavekort til styret 

• Hovedstyret har fått kr 5000,- hver. 
• Det diskuteres utbetaling til gruppestyret for Turn & Dans. 

 
Påmelding til turer  

• Det er bindende påmelding til alle reiser ifbm trening og konkurranser. Vi 
ser behov for å ha en kontrakt som foresatte må signere, for å sørger for at 
vi får inn betalingen dersom utøver trekker seg eller slutter. 

 

 

 Følgende vedtak ble fattet:  

 Neste Gruppestyremøte: 26/2-19 kl 17:30  
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