Referat fra styremøte nr 04/09 i Eidsvold Turnforening,
Gymnastikk og Turn, mandag den 23. mars 2009.
Møtende: Monica Tømte, Sølwi Kraus, Helge Gundersen, Laila Myhrer, Mona Skøien
Forfall: Erik Ekre, Randi Foseid, Trine Martinsen
Sak nr
24-09 Innkalling til styremøte med saksliste.
Innkalling godkjent
25-09 Godkjenning av styreprotokoll 3/2009
Forslag til vedtak: Godkjennes.
Vedtak: Godkjent
26-09 Observatør NKGV
Forslag til vedtak: Karin Michaelsen velges til observatør til NKGV
Vedtak: Godkjent
27-09 Trenerkontrakter
Vi avventer Oslo og Akershus Gymnastikk og Turnkrets sine nye nettsider for å se om
det blir liggende maler for trenerkontrakter der.
Vedtak: Godkjent
28-09 Turnfestival Ski
Det er delt ut informasjon og påmeldingslister på trening 18. mars. Dette videreføres
på trening 25. mars samtidig som påmeldinger registreres fra samme dato.
Påmeldinger registreres også på trening 1. april. Dette er siste påmeldingsdag. Etter
dette sender Mona Skøien påmeldingene videre til Ski IL, hun sender samtidig kopi av
påmelding til Sølwi Kraus som sørger for innbetaling av påmeldingsavgiften.
Vedtak: Godkjent
29-09 Buss til turnfestival
Vi har fått tilbud fra Nettbuss om leie av buss for kr 100 pr mil, det vil si i underkant
av 2000 kroner for buss. Sjåfør kommer i tillegg. Mona Skøien har kontakt med
Nettbuss og sjåfør.
Vedtak: Godkjent
30-09 Aktivitetsplan våren 2009 – ajourhold
Monica Tømte ajourfører aktivitetsplanen for ettertiden, og sender denne ut til resten
av styret etter behov.
Vedtak: Godkjent
31-09 Økonomikomite
Følgende personer har sagt ja til vervet som økonomikomite: Hilde og Jon Wangen, og
Beate og Thomas Hvale. Sølwi Kraus innhenter e-postadresser og sender disse over til
Mona Skøien og Laila Myhrer. Laila Myhrer setter den nye økonomikomiteen i
kontakt med Else Furuseth for opplæring. Mona Skøien sender over treningslister slik

at den nye økonomikomiteen får telefonlister for dugnadsinnkallinger.
Vedtak: Godkjent
32-09 Søknad kretsturnstevne
Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn har fått tildelt kretsturnstevne i 2010. Se
også sak 38-09.
33-09 Møtekalender
Det er satt datoer for styremøter frem til sommeren, disse er 27/4, 18/5 og 8/6. På
møtet i mai settes datoer for høsten 2009.
Vedtak: Godkjent
34-09 Halliste – vaktliste
Vaktlisten er delvis fylt opp – se vedlagte vaktliste
35-09 HMS-kurs
Monica Tømte har vært i kontakt med Eidsvoll kommune som mener at vi ikke trenger
brikker til alle som sitter i hallen. Vi mener at alle uansett bør ha HMS-kurs, og
Monica Tømte tar ny kontakt med Eidsvoll kommune.
Vedtak: Godkjent
36-09 Referat fra trenermøte 25/2
Monica Tømte refererte raskt fra trenermøtet, og sender skriftlig referat ut til styret.
Vedtak: Godkjent.
37-09 Foreldrene på galleriet
Det bør settes opp en forslagskasse som foreldre kan legge sine forslag i. I tillegg bør
det avholdes et foreldremøte for å kartlegge om det kanskje sitter resurser på galleriet
under trening. Disse kan forespørres om å prøve seg som hjelpetrenere nede på golvet.
Det bør avholdes foreldremøte i august 2009.
Vedtak: Godkjent
38-09 Kretsturnstevne 2010
Laila Myhrer forespør Karin Michaelsen om hun kan tenke seg å lede komiteen som
styrer kretsturnstevnet. Karin Michaelsen får hele styret med seg til å organisere
nødvendige tiltak underveis mot stevnet.
Vedtak: Godkjent.
39-09 Eventuelt
Fevikbuss. Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn dekker buss for deltakere til
Fevik 2009.
Deltakere på Oslo og Akershus Gymnastikk og Turnkrets ting på Klækken 21. og 22.
mars 2009 var Trine Martinsen, Helge Gundersen og Mona Skøien.
Ungdomsrepresentantene Lars Birger Dahlen og Lenita Løntjern innkalles til neste
styremøte kl 1830 for å diskutere forslag til aktiviteter de ønsker å gjennomføre.
Puls-festivalen 2009. Det ble bestemt at vi deltar på Puls-festivalen 2009 både med
oppvisning og vaffeldugnad. Monica Tømte kontakter Nina Kristengård og melder oss

på Puls-festivalen 2009.
Brev fra AIK angående merknader til lovene våre; spørsmål om familiemedlemskap.
Mona Skøien endrer ordlyden i § 3, 6. ledd slik at det fremgår at samtlige medlemmer
i et familiemedlemskap er personlige, navngitte medlemmer.
Det ble telt T-skjorter og drakter i hallen den 25/3. Vi har kun t-skjorter i str 4-6 år og
str L. Det er fortsatt en del drakter og leggingser der.

Neste styremøte 27. april 2009 kl 1830 på Klubbhuset på Myhrer.
Ref Mona Skøien

