REFERAT FRA
GRUPPESTYREMØTE nr 3/2019
Dato:

25/3-2019

Fremmøtte:

Frid Sage, Vibeke Nesse, Birthe N. Larsen, Kristine Lundekvam, Gunn Mari Høye/m, Jannicke G.
Steinsland, Anders Askeland

Ikke møtt:
Meldt forfall:

Sted:

Turnhallen, klasserom

Emilie Hauge, Ulf Lundekvam

SAK NR.

SAK

1/19

Godkjenning av innkalling
Innkalling mangler.
Godkjenning av saksliste
Saksliste mangler
Godkjenning av referat
Godkjent med følgende merknad:
Det ble vedtatt på forrige møte at vi skal bruke Oppgavekortet til
dugnadsregistrering ved større arrangement.
Orienteringssaker
4/19-1 Økonomi
Budsjettet er justert ifht tilbakemelding fra hovedstyret, og ender da med litt høyere
positivt resultat.

2/19
3/19

4/19

Det kom forslag om at treningsavgiften deles opp i betaling annenhver måned. Da
vil det bli lettere for foresatte å betale de dyreste partiene, og man kan «gi tilbake»
til utøverne mot slutten av året hvis regnskapet går i pluss.
Henrik sin stilling må endres til en fast stilling, ikke timebasert. Han har veldig
mange timer pr måned, og vi må passe på at han ikke jobber for mye. Forslag til
vedtak; Henrik får kontrakt på 100% stilling ut 2019 med lønn etter avtale. Han
skal fortsatt skrive timelister/rapport over hva han gjør. Dette gjelder fra 1. april
2019. Enstemmig vedtatt.
Mihai søker om 2 dager permisjon ifbm fødsel. Gruppestyret vedtar at permisjonen
innvilges med lønn.
4/19-2 Info fra gruppene
Apparatturn
Utsatt til neste møte.
Tropp
Ønsker ny Air Track. Den gamle er flyttet til Ågotnes. Har fått god pris. 45.000,eks mva og frakt. Vedtatt å kjøpe.
Dans
Utsatt til neste møte.

ANSVARLIG /
UTFØRT AV

Sund
Utsatt til neste møte.

5/19

04/19-3 Turnhall
Retningslinjer skal på plass nå.
Birthe/Kristine
Andre saker
Det blir åpen dag i Straume Idrettspark ifbm Straumemila 19/5-19. Turn & Dans
må ha trenere på jobb.
Konflikt
Det er fremdeles ting som skjer. Det er konflikter innad i gruppene, og mellom
gruppene. Vi skal gjennomføre trenermøter.
Klubben er pålagt gå over fra Mysoft til KlubbAdmin for medlemsregistrering.
Kurs i KlubbAdmin med fakturamodul, avholdes på Idrettens Hus 23/4-19 kl
17:00-20:00. Pris er ikke oppgitt. Vibeke ønsker å delta. Prøver å få med Irene,
Jeanette, Ulf og Kristine.
Kurs i tilskuddsportalen onsdag 27/3-19 kl 1800 på VIP rommet. Vi oppfordrer Kristine
Rikke til å delta her.
Gave til Cosmina og Mihai sin baby for kr 500,- Babytøy, en liten leke til Fabian, Birthe
og en blomst.
Følgende vedtak ble fattet:
• På forrige møte ble det vedtatt at vi skal bruke Oppgavekortet ved
fremtidige, større arrangement.
• Henrik får kontrakt på 100% stilling ut 2019 med lønn etter avtale.
• Mihai innvilges 2 dager permisjon med lønn ifbm fødsel.
• Det kjøpes ny AirTrack til Tropp, pris etter avtale.
• Vibeke får delta på kurs i KlubbAdmin.
• Det gis gave til en verdi av kr 500,- til Cosmina og Mihai ifbm fødsel.
Neste Gruppestyremøte: 30/4-19 kl 17:30
Dato: 25/3-2019

Referent: Vibeke Nesse

