
Referat fra styremøte nr 03/09 i Eidsvold Turnforening, 
Gymnastikk og Turn, mandag den 23. februar 2009.  
 

Møtende: Karin Michaelsen, Erik Ekre, Mona Skøien Trine Martinsen, Laila Myhrer, Monica 

Tømte, Sølwi Kraus, Randi Foseid, Helge Gundersen og Marit Myrvold 

Forfall: ingen 

 

Sak nr 

 

19-09 Innkalling til styremøte med saksliste. 

Innkalling godkjent 

 

20-09 Konstituering 

Styret konstituerte seg på følgende måte frem til neste årsmøte: 

Monica Tømte – leder (valgt for ett år) 

Laila Myhrer – nestleder (på valg 2010) 

Helge Gundersen – styremedlem 2 år 

Sølwi Kraus – styremedlem med kassererfunksjon 2 år 

Mona Skøien – styremedlem med sekretærfunksjon (på valg 2010) 

Erik Ekre – styremedlem (på valg 2010) 

Randi Foseid – varamedlem 1 år 

Trine Martinsen – varamedlem 1 år 

 

I henhold til årsmøtevedtak er følgende representanter valgt til ungdomsrepresentanter: 

Lenita Løntjern og Lars Birger Dahlen 

 

I henhold til årsmøtevedtak skal styret velge økonomikomite. Randi Foseid og Sølwi 

Kraus forespør aktuelle kandidater før neste styremøte. 

 

 Forslag til vedtak: Godkjennes.     

 Vedtak: Godkjent 

 

21-09 Innkommet post 

 Ingen. 

 

22-09 Politiattester 

 Ingen nye styremedlemmer trenger politiattester  

  

23-09 Eventuelt 

Datoer for styremøter frem mot sommeren er som følger: 23. mars, 27. april, 18. mai, 

8. juni. Ta med kalender på neste styremøte for fastsettelse av styremøter etter 

sommeren. 

 

Det blir innkalt til trenermøte onsdag 25. februar kl 2015 etter klager mottatt av 

trenerne. Laila Myhrer organiserer. 

 

Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn har organisasjonsnummer 984 336 942. 

Nummeret blir lagt inn på brevarket vårt og i lovene våre og sendt til Akershus 



Idrettskrets for godkjenning. 

 

Vi har fått avslag på dispensasjonsmail for kun kvinnelige deltakere på Akershus 

Idrettskrets ting på Klækken i mars. Karin Michaelsen søker på nytt, og Helge 

Gundersen sjekker raskt om han likevel kan delta på tinget. Han gir beskjed til Monica 

Tømte som får vanskeligheter med å delta på tinget. 

 

Karin Michaelsen har ferdigstilt idrettsregistreringen for 2009. Monica Tømte overtar 

dette ansvaret for Eidsvoll Turnforening Gymnastikk og Turn. 

 

Laila Myhrer sørger for at alle trenerne til en hver tid har gyldige trenerkontrakter. 

 

 

 

 

 

 

Neste styremøte 23. mars  2009 kl  1900 på Klubbhuset på Myhrer. 

 

Ref  Mona Skøien  


