Referat fra styremøte nr 07/09 i Eidsvold Turnforening,
Gymnastikk og Turn, mandag den 8. juni 2009.
Møtende: Sølwi Kraus, Helge Gundersen, Laila Myhrer, Mona Skøien, Erik Ekre, Trine
Martinsen, Hilde Vangen
Forfall: Randi Foseid
Sak nr
66-09 Innkalling til styremøte med saksliste.
Innkalling godkjent
67-09 Godkjenning av styreprotokoll 6/2009
Forslag til vedtak: Godkjennes.
Vedtak: Godkjent
68-09 Turnfestivalen - evaluering
6. juni 2009 dro vi av gårde med 62 barn/unge og 11 voksne damer. Noen kjørte buss
og noen kom seg til Ski Idrettspark på egenhånd. Det ble en lang dag. Etter ankomst
med bussen ca kl 0915, var det utdeling av stevnemedaljer. Defilering var kl 1100 og
åpning av arrangementet var kl 1130 med utdeling av utmerkelser. I år fikk følgende
utøvere utmerkelser:
Liv Mauseth fikk lenke for sitt 24. stevne
Silje Renate Bråthen Bisgaard fikk plakett for sitt 10. stevne
Lenita Løntjern fikk plakett for sitt 8. stevne
Julie Wilberg fikk plakett for sitt 8. stevne
Karoline Nerby fikk gull med krans
Sara Sofie Strengenes fikk gull med krans
Stina Seline Strengenes fikk gull med krans
Marte Marie Bredesen fikk gull med krans
Norges Kvinnelige Gymnastikkveteraner – inkludert våre sportye kvinner - hadde
fremvisning under åpningsarrangementet. Etter dette var det en del venting, men all
ære til våre tålmodige gymnaster – det var lite eller ingen klaging over ventetiden. Vi
fikk se Espen Jansen i aksjon i ringer, og når klokken nærmet seg halv fire på
ettermiddagen fikk vi endelig komme på mattene. Dessverre var det få publikummere
igjen, men vi utførte vår fremføring prikkfritt.
Neste år er det vår tur til å arrangere. Vi får plukke det beste fra de stevnene vi har i
minne.
69-09 Post
Ingen – Nøkkelen befinner seg hos Monica Tømte.
70-09 Trenersituasjonen
Det ble avholdt et kort trenermøte i forkant av dette styremøtet, og følgende trenere gir
seg fra i sommer: Thea Skaanes og Silje Bisgaard – se vedlagte trenermøtereferat.
71-09 Oppstart høstsemester - annonse
Høstens semester starter opp onsdag 26. august 2009.

Mona Skøien hadde i forkant av møtet laget et utkast til annonse som settes inn i
Eidsvold Ullensaker Blad lørdag 22. august 2009. Det ble foretatt små endringer i
annonsen.
Vedtak: Godkjent
72-09 Hjemmesider
Bjørn Hytjanstorp var invitert til styremøtet for å vise oss nettsidene til Eidsvold
Turnforening, men kom dessverre ikke på nett i lokalene. Likevel holdt han et
overbevisende foredrag om hva vi får, og hvilke muligheter det ligger i å være på nett.
Han forklarte oss hvor viktig det er at vi lager en strategi/plan for hvordan vi ønsker å
drive nettsidene våre, og at alle har et ansvar for å fore redaktørene av sidene med
stoff, bilder etc. Vi har også mulighet til å selge annonseplasser for å redusere våre
egne kostnader. Tilbudet fra Hytjanstorp er på kr 10 000 for utarbeidelse av nettsider,
og han sørger for at vi får nødvendig opplæring og vil stå til tjeneste dersom vi har
behov for det. I tillegg påløper en årsavgift på kr 1400 for leie av serverplass.
Forslag til vedtak: Det er enighet i styret om at Helge Gundersen tar kontakt med
Sølwi Kraus (som måtte gå før vi fikk snakket om det), og etter dette gir
tilbakemelding til Hytjanstorp om at vi går for løsningen så sant Kraus er enig.
Vedtak: Godkjent
73-09 Pulsfestival
Økonomikomiteen har hatt en krevende jobb med å ringe foreldre for denne lille
dugnaden. De har ringt 60 foresatte, og har rekruttert 6 personer som skal steke vafler,
koke kaffe og dele ut Grasrotandelslapper i forbindelse med festivalen. I tillegg deltar
deler av økonomikomiteen, Trine Martinsen, Laila Myhrer og Sølwi Kraus fra styret.
Monica Tømte har fått midler til innkjøp av vaffeljern og kaffetrakter. Dette må
leveres i Sundet lørdag kl 0930. Da kommer første dugnadsgjeng og skal starte opp.
Erik Ekre og Thomas Hvale sørger for at teltet er på plass og at det er tilgang til strøm
på plassen. Økonomikomiteen kjøper også inn nødvendig rekvisita til dugnaden og
lager plakater.
Vedtak: Godkjent
74-09 Sommeravslutning hos Ivar Opsahl
Ivar Opsahl har invitert ungdommene fra treningene i Eidsvollhallen til
sommeravslutning med overnatting hos seg 2. – 3. juli 2009.
75-09 Eventuelt
Vanvittige dager i Sundet – vi deltar med vaffeldugnad.
Vedtak: Godkjent

Neste styremøte 18. august 2009 kl 1900 på Klubbhuset på Myhrer.
Ref Mona Skøien

