Referat fra styremøte nr 09/09 i Eidsvold Turnforening,
Gymnastikk og Turn, onsdag den 14. september 2009
Møtende: Monica Tømte, Sølwi Kraus, Laila Myhrer, Trine Martinsen, Erik Ekre, Helge
Gundersen og Mona Skøien
Forfall: Randi Foseid
Sak nr
86/09 Innkalling til styremøte med saksliste.
Vedtak: Godkjent
87/09 Godkjenning av styreprotokoll 8/2009
Vedtak: Godkjent
88/09 Dugnader
Det er vanskelig å rekruttere dugnadshjelp, men det ble likevel bestemt at
kakebokssalget skal gå som normalt i november. Monica Tømte sørger for at
økonomikomiteen blir satt i kontakt med Else Furuseth angående innkjøp og
gjennomføring av dugnaden.
Vedtak: Godkjent
89/09 Kretsturnstevne 2010
Karin Michaelsen møtte på styremøte for å legge fram arbeidsgruppens (Karin
Michaelsen, Laila Myhrer og Mona Skøien) forslag til arbeidsplan for forberedelse og
gjennomføring av Kretsturnstevne 2010.
Styrets forslag er at Kretsturnstevne 2010 skal gjennomføres på Myhrer Stadion den 5.
juni 2010.
Styrets forslag til kretsturnstevnekomite er: Karin Michaelsen (leder), Laila Myhrer,
Mona Skøien (sekretær), Helge Gundersen og Sølwi Kraus.
Kretsturnstevnekomiteens mandat er å planlegge, organisere og gjennomføre stevnet
på best mulig praktisk og økonomisk måte. Komiteen rapporterer regelmessig til
styret, og legger fram forslag til budsjett innen 12. oktober 2009. Komiteen setter opp
forslag til undergrupper og ledere for disse.
Vedtak: Godkjent

90/09 Hjemmesider
Helge la fram nytt utkast til sponsoravtale, som med et par små skrivefeil nå er klar til
bruk. Styret legger seg i selen for å skaffe sponsorer, og vi markedsfører
hjemmesideplanene vår i hallen for å forsøke å nå foreldre/foresatte som driver egen
næring og kan være interessert i å sponse.
Hjemmesidene skal driftes av Helge Gundersen, Mona Skøien og en representant for
ungdommene. Mina Martinsen blir forespurt. Hjemmesidene skal være lette å drifte og
vedlikeholde og vi må utarbeide etiske retningslinjer for sidene.
Vedtak: Godkjent
91/09 Evaluering av turnfestivalen 2009

Vi har fått tilsendt skjema for evaluering av turnfestivalen 2009. Skjemaet ble fylt ut
av Monica Tømte som returnerer skjemaet og sender en kopi til Mona Skøien for
arkivering.
Vedtak: Godkjent
92/09 Skadeskjema/medisinkoffert
Skadeskjemaer lastes ned og skrives ut, Mona Skøien ordner dette.
Førstehjelpsskrinet/medisinskrinet oppdateres eller byttes ut. Sølwi Kraus og Helge
Gundersen ordner dette.
Vedtak: Godkjent
93/09 Søknad til RB
Laila Myhrer har sendt søknad til Romerikes Blad på økonomisk bidrag, men regner
ikke med at dette gir resultater.
94/09 Treningssituasjon
Vi har fått tilbakemelding fra Eidsvoll kommune om at vi blir berørt i forbindelse med
stenging av Råholthallen ved at vårt treningsområde for treninger som starter kl 1800
blir halvert. Det vil si at gruppene 9-12 år og 13-19 år bare får halve hallen å trene i.
95/09 Post
Det har kommet e-post fra Eidsvold Turn alliansen om at det skal avholdes møte med
de forskjellige gruppene den 22/10 2009. Monica Tømte sender innkallingen rundt til
styret, og organiserer hvem som skal møte for Gymnastikk og Turn.
96/09 Økonomi
Sølwi Kraus informerte om at vi har mottatt litt over kr 3000 fra Grasrotandelen igjen,
slik at vi hittil i år nå har mottatt over 8000 kroner fra Norsk tipping.
Vi har også mottatt LAM-midler.
97/09 Ungdomsrepresentantene
På dette møtet møtte også ungdomsrepresentantene Lenita Løntjern og Lars Birger
Dahlen. De fikk i oppdrag å sende minst to viktige elementer for et vellykket
kretsturnstevne 2010, og Lars Birger nevnte umiddelbart at det er viktig å holdt på
publikum til stevnet er ferdig. Frist for tilbakemeldingene fra ungdomsrepresentantene
er mandag 5. oktober 2009.

Neste styremøte er 12. oktober 2008 kl 1900 Klubbhuset Myhrer.

Ref Mona Skøien

