Referat fra styremøte nr 10/09 i Eidsvold Turnforening,
Gymnastikk og Turn, mandag den 12. oktober 2009
Møtende: Monica Tømte, Sølwi Kraus, Laila Myhrer, Erik Ekre, Helge Gundersen og Mona
Skøien
Forfall: Randi Foseid og Trine Martinsen
Sak nr
97/09 Innkalling til styremøte med saksliste.
Vedtak: Godkjent
98/09 Godkjenning av styreprotokoll 9/2009
Vedtak: Godkjent
99/09 Kretsturnstevne 2010
Forslag fra ungdomsrepresentant Lars Birger Dahlen om å ta kontakt med Eskil
Rønningsbakken for underholdning på stevnedagen. Erik Ekre forsøker å sjekke litt
om dette.
Laila tar kontakt med Karin Michaelsen om status for hennes forberedelse da vi ikke
har fått noen tilbakemeldinger fra henne.
Vedtak: Godkjent
100/09 Trenersituasjon
Det er pr i dag nok trenere og hjelpetrenere i hallen
101/09 Treningssituasjon - ventelister
Partiene 3-5 år og 13-19 år har ingen ledige plasser dette semesteret.
Partiene 6-8 år og 9-12 år har fortsatt kapasitet. Sølwi Kraus har ventelistene og tar
kontakt med utøvere som ønsker å trene på de siste partiene.
Vedtak: Godkjent
102/09 Juleavslutning 25/11
Årets nisse: Helge Gundersen
Speaker: Christer Torp
Vi samler inn gevinster til loddsalget – de skal ikke pakkes inn, og må merkes med
giver.
Styret setter sammen godteposer på neste styremøte 9/11.
Vedtak: Godkjent
103/09 Eurogym 2010
Det er 17 påmeldte utøvere til Eurogym i Danmark neste år. Laila og Ivar er med som
trenere. Laila har kontroll på påmeldingene og har sendt søknad til NGTFs trener og
utøverfond om stønad til de reisende.
Vedtak: Godkjent

104/09 Søknader
Vi har fått tilsendt søknad om utstyrsmidler, men siden vi ikke har hatt noen store
innkjøp i år, søker vi ikke om dette.
Vedtak: Godkjent
105/09 Gymnastrada Lillestrøm 2015
NGTF har søkt om å arrangere Gymnastrada i Lillestrøm i 2015. Det avholdes
informasjonsmøte i Lillestrøm 22/10 og den som har anledning til å delta der, kan
melde seg på via internett.
106/09 Kurs/trenergensere
Martine Ekre har fullført sikringskurs. Kjempebra!
Vi har to hjelpetrenere i gang med trener 1 barn og to i gang med Idrettens grunnstige
2.
Laila har bestilt trenergensere til nye trenere. De koster kr 162 pr stk.
Vedtak: Godkjent
107/09 Hjemmesider - sponsoravtaler
Helge Gundersen har skaffet til veie sponsoravtaler for over 10000 kroner alene!!
Dette dekker hele oppstartsavgiften vår. Han har også kontakten mot Hytjanstorp som
skal sette oss i gang med oppstart – redigering av hjemmesidene. Mona Skøien og
Mina Martinsen blir med og lærer det samme som Helge.
Vedtak: Godkjent
108/09 Økonomikomite, dugnader/kakesalg
Det er bestilt kakebokser til juledugnaden vår. Disse bør vel ut i begynnelsen av
november. Det er beregnet 5 bokser pr utøver.
Ellers er vi på jakt etter dugnader. Laila Myhrer spør på ICA om det er noen
telledugnader på gang, og Mona Skøien legger ut ”åte” på dugnader i Letohallen.
Vedtak: Godkjent
109/09 Hallvakter
Hallvaktlisten er fyllt opp frem til juleavslutningen. Den sendes ut sammen med
referatet.
110/09 Post
Det er sendt ut e-post om Idrettsplan fra Eidsvoll kommune til høring. Den er
oversendt styret. Frist for uttalelser er 2. november.
Alliansen avholder møte i forbindelse med jubileet den 22. oktober. Helge Gundersen
og Monica Tømte deltar.
111/09 Eventuelt
Det må avklares hvem som har nøkler til lagerrommet vårt i hallen. Disse nøklene skal
nå bare styrets medlemmer disponere siden trenerne har fått utstyrsrom i tilknytning til
hallen.
Mona Skøien har fått nøkkel til postboksen.
Neste styremøte er 9. november 2009 kl 1900 Klubbhuset Myhrer.

Ref Mona Skøien

