
 

REFERAT FRA  
GRUPPESTYREMØTE nr 2/2019  

 
   

Dato: 
 

6/3-2019 Sted: Turnhallen, klasserom 

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

Ikke møtt: Anders Askeland 
Meldt forfall:  
 
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 uten merknader 

 
 

4/19 Orienteringssaker 
4/19-1 Økonomi   
Overskudd i fjor. Budsjettet for 2019 er ikke lagt inn enda, det er derfor vanskelig 
å få oversikt over hvordan vi ligger an. 
 
4/19-2 Info fra gruppene 
 
Apparatturn 
Kommende konkurranser: 
Norgescup for gutter 8-10 mars. (Stige, rekrutt FIG) 
FIG1 for jenter 22-24 mars 
NM junior TK/TM 31/5-2/6  
 
Tropp 
Har arrangert kretskonkurranse 16-17 februar. Det er for lite tribuneplass til 
tilskuere. Tilbakemelding fra kretsen er at på neste konkurranse slipper vi å flytte 
tumblingen. Dommerne var veldig fornøyd. Klubben er mindre fornøyd da en 
dommer gikk før konkurransen var ferdig.  
 
Skal ha møte med alle trenerne ang konflikt i hallen. 
 
 
Tidspunkt for våre arrangementer skal legges utenfor messer som arrangeres av 
klubben.  
 
Dans 
Har hatt 30 stk på audition for Rejuvinate, har tatt inn 20 stk. Resten fikk tilbud om 
å begynne i andre grupper. Noen få har meldt seg ut. Det må sjekkes om de er 
utmeldt i Mysoft 
Ønsker å satse mot NM 2019, og EM 2020 på Island for Rejuvinate og Dynamite. 
Gruppene jobber mer seriøst på trening. Har mobil-poser der de samler inn mobiler 
på trening. 
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Gunn Mari 
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Mari/Kristine 
 
 
 
 
Emilie 
 
 
 
 
 
 
 



Emilie har ansvar for Dans ifht påmelding til konkurranser og GIV, og skal 
samarbeide med trener for Tropp som skal melde på sine utøvere.  
Begge parter informeres om dette. 
 
Sund 
Det har vært litt justeringer på gruppene. Noen utøvere har sluttet. Det har vært 
utfordrende å legge trenerkabalen. Løsningen er at Frida er hovedtrener. Mia og 
Julie trener de yngste, Frida trener de eldste. De er i hallen sammen. De ønsker seg 
trener- t-skjorter. 
 
Har tatt bilde av alt utstyret. De ønsker en lav skum-bom, og to nye pac-man, en 
stor og en liten. De har fått inn litt penger på Spond som de foreslår å bruke, og 
ønsker at klubben dekker resten.  
 
04/19-3 Turnhall  
Uvedkommende kommer seg inn i hallen. Hallen er for utøvere sammen med 
trener. Ingen skal være i hallen alene. Det ryktes at det er «åpen hall» når det ikke 
er trening, dette stemmer IKKE.   
Dette er et alvorlig sikkerhetsproblem, og må gjøres noe med nå! 

 
 
Gunn Mari 
 
Janniche 
 
 
 
 
 
Janniche 
 
 
 
Frid/Dan 

5/19 Andre saker 
 
Konflikt 
Dans avtalte med Henrik at de skulle få trene nede i hallen. Noen satt på musikk, 
det var ikke Dans, man vet ikke hvem. Apparatturntrener gikk til dansetrener og 
skjelte og smelte. Dans skryter av Tropp for at de er samarbeidsvillig og 
løsningsorientert, men er skuffet over Apparatturn for dårlig kommunikasjon. 
 
Det jobbes i forhold til gruppene og trenerne med samarbeid og kommunikasjon. 
 
Inntak av nye utøvere 
Det er ikke mulig å starte som nybegynner på apparatturn. Det vil bli uttak til 
apparatturn fra andre partier, med en slags «audition» en gang i året. Når utøvere 
fra andre deler av klubben ønsker å prøve turn, så må de starte på SALTO.  
 
Mat til dugnadsfolk 
Det er ønskelig at vi kan få rabatterte priser på mat i kiosken, slik at vi kan gi til de 
som jobber dugnad over en viss tid. 
Trenere og tillitspersonell skal ha rabatt i kiosken ref SSK retningslinjer. Hvordan 
sikrer vi dette? Forslag om et slags ID-kort som kan fremvises ved handel. 
 
Jeanette jobber med utestående. De familier som har mye utestående får ikke 
utøverne komme på trening før de begynner å betale. Klubben er fleksibel ifht 
betalingsavtaler. 
 
Trenere på paraturn føler seg oversett. Det var veldig hauset opp da vi startet opp, 
men det har dabbet litt av. 
De ønsker å gå på kurs. Paraturn er et dyrt parti, da utøverne krever tett oppfølging 
og vi derfor ikke kan ta inn mange utøvere. 
Trenerne trenger tilbakemelding på hva som skjer. Utfordring ifht økonomi. 
Ønsker å dra til Holmen og være med på en dag med trening for å lære. Vi ønsker 
at de reiser frem og tilbake samme dag. Ønsker de overnatting så må de betale 
overnatting selv. Styret innvilger flybilletter og transport i Oslo, diett kr 250,- De 
får hver sin hettejakke (If gymnastics were easy…) 
 
Klubbklær etterlyses.  

 



Dato: 6/3-2019  Referent: Vibeke Nesse  

 
12/3 møte med kretsen ang GIV. Her deltar: Gunn Mari, Vibeke, Janniche, Kristine, 
Tore Jarl og Monica?  
 
Årsmeldingen er levert. 
Årsmøte SSK, 28/3-19 kl 18:00 i Teknologisenteret. 
 
 

 Følgende vedtak ble fattet: 
• Emilie har ansvar for påmelding til konkurranser/GIV for Dans, og skal 

samarbeide med trener for Tropp som har ansvar for påmelding for 
Tropp. 

• Konkurranser skal ikke arrangeres samtidig som det arrangeres messer.  
 

 

 

 Neste Gruppestyremøte: 25/3-19 kl 17:30  
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