REFERAT FRA
MØTE I HOVEDUTVALGET TURN & DANS nr 2/2020
Dato:
Fremmøtte:
Ikke møtt:
Meldt forfall:

5/3-2020
Sted: Turnhallen, klasserom oppe
Gunn Mari Høyem, Kristine Lundekvam, Ulf Lundekvam, Vibeke Nesse, Frid Sage, Emilie Hauge
Ørjan Lunde
Jan Otto Halseth, Jannicke G. Steinsland

SAK NR.

SAK

1/19

Godkjenning av innkalling
Godkjent uten merknader.
Godkjenning av saksliste
Godkjent uten merknader.
Godkjenning av referat
Godkjent uten merknader
Orienteringssaker

2/19
3/19
4/19

Leder
Årsmelding fra Turn & Dans blir levert 6/3-20.
Det ble foretatt en spørsmålsrunde blant de fremmøtte på hvem som kan tenke
seg å fortsette i Hovedutvalget et år til. Det er ønskelig med en
ungdomsrepresentant, helst en fra turn og en fra dans. Det undersøkes hvem vil.
Forslag om at det skal lages retningslinjer for at Hovedutvalget og utvalgene i de
ulike gruppene skal være behjelpelig ved arrangementer i egen klubb.
Ansvarsfordeling i Hovedutvalget.
Trenerbruk. Turn & Dans har for mange trenere ifht utøvere, og dermed for høye
lønnskostnader. Det jobbes med å legge en ny trenerkabal.
Økonomi
Utgiftene er ihht budsjett.
Sportslig leder
Tilbakemelding fra foresatte for de yngste utøverne på apparatturn gutter om at
det er mye uro blant utøverne i gruppen.
Fra Aspirant/Rekrutt gruppen har kommet tilbakemelding fra forelder at det er
ustabilt med trener for guttegruppen.
Apparatturn
Laksevåg arrangerer seriekonkurranse for apparatturn i Turnkassen til helgen.
Hovedutvalget vurderer faren for virussmitte som så stor at vi vedtar å trekke alle
SSK sine utøvere fra konkurransen. Vi synes det er dårlig at kretsen ikke tar
avgjørelsen med å avlyse/utsette konkurranse.
Tropp
Troppskonkurransen gikk veldig bra. God gjennomføring, gode resultater av egne
tropper, få skader. Lørdag var det hele 350 betalende publikummere, og vi ser
behov for flere tribuneplasser.

ANSVARLIG /
UTFØRT AV

Treningsleiren på Sola til helgen gjennomføres som planlagt. Utøverne reiser med
buss, og det skal ikke være andre utøvere eller trenere i hallen, så smittefaren
vurderes som minimal.
Dans
Det kommer en faktura på Eurogym i Reykjavik. Siste frist for påmelding er 12/3,
faktura kommer etter det. 18 utøvere + Emilie og Michelle er påmeldt. Noen
foreldre er med på tur.
Dansetrener søker Hovedstyret om sponsing av klubbklær til utøverne og trenerne
som skal til EM på Island (Eurogym).
Faktureres som:
Fly
Antrekk (Nasjonal overtrekksdrakt; Hettejakke, t-skjorte og sekk)
Stevneavgift/Konkurranseavgift (deles i 2 fakt.)
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Nytt fra Hovedstyret
Administrasjonen har litt utfordringer. Det er ikke søkt etter erstatning for en som
slutter. Arbeidsmengden er veldig stor. Klubben ligger etter med budsjett og
regnskap pga sykemelding.
Andre saker
Det er observert trenere som snakker nedlatende om utøvere på trening. Dette har
vi null-toleranse for i klubben.
Kafeen i Turnhallen åpner på mandag 9/3-20. Det blir servert et varmt måltid hver
dag, mand, tirsd, onsd og torsdag. Vi håper at vi på sikt kan få til «grøt-lørdag».
Vi har lav terskel for å nekte syke personer i å komme i turnhallen. Dette er pga at
vi har flere utøvere med alvorlig lungesykdom som kan få alvorlige
komplikasjoner. Dette gjelder IKKE bare Corona-virus, men alle former for
infeksjonssykdommer.
Det blir arbeidshelg for Hovedutvalget 28. og 29. mars 2020. Det skal jobbes med
sportsplan.
Årsmøte i SSK er satt til 26/3-20.
Husk at det er nytt tidspunkt for møter i Hovedutvalget; første torsdag hver
måned kl 17:30.
Medlemsinfo – hva skjer i kommende periode
Årshjul
Dersom det blir tid, vil vi ferdigstille dette på arbeidsmøtet i mars.
Sportsplan
Det er satt opp arbeidshelg 28 og 29 mars, der det skal jobbes med sportsplanen.
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Eventuelt
Følgende vedtak ble fattet:
• Det vedtas å lage retningslinjer for arbeidsoppgavene til hovedutvalget og
utvalgene for alle gruppene.
• Vi trekker alle apparatturnutøverne som er påmeldt til seriekonkurransen i
Turnkassen til helgen pga stor fare for virussmitte.

•
Dato: 5/3-2020

Neste Hovedutvalgsmøte: 2/4-20 kl 17:30-19:30
Referent: Vibeke Nesse

