
Referat fra styremøte nr 05/09 i Eidsvold Turnforening, 
Gymnastikk og Turn, mandag den 27. april 2009.  
 
Møtende: Monica Tømte, Sølwi Kraus, Helge Gundersen, Laila Myhrer, Mona Skøien, Erik 
Ekre, Trine Martinsen, Lenita Løntjern og Hilde Vangen. 
Forfall: Randi Foseid, Lars Birger Dahlen 
 
Sak nr 
 
40-09 Innkalling til styremøte med saksliste. 

Innkalling godkjent 
 

41-09 Godkjenning av styreprotokoll 4/2009 
 Forslag til vedtak: Godkjennes.     
 Vedtak: Godkjent 
 
42-09 Ungdomsrepresentantene 
 En av ungdomsrepresentantene møtte. Det ble foreslått at ungdomsrepresentantene 

forsøker å samle ungdommer fra 13 år og oppover en lørdag før sommeren, eventuelt 
som en kick-off til høsten i forbindelse med treningsoppstart. 
Ungdomsrepresentantene tar kontakt med Egil Martin Dahlum 
Egil.Martin.Dahlum@eidsvoll.kommune.no for å avklare hvilke lørdager 
Eidsvollhallen er ledig, eller Vilberg barneskole for gymsalen der. Laila Myhrer tar 
kontakt med trenerpoolen i idrettskretsen så snart hun vet hvilken lørdag det er snakk 
om, for å prøve å få en trener i gymhjul. 

 Vedtak: Godkjent  
 
43-09 Post 

Akershus Idrettskrets har godkjent lovene våre den 21.04.2009.  
Vi har fått tilsendt gratisbilletter til Stena Line – deles ut til utøverne som kan dele ut 
videre. 
Vi har fått tegning fra Eidsvoll Videregående skole på oppbevaringsrommet i hallen. 
Prisforskjell mellom dør og port er ca 4 tusen kroner. Laila Myhrer kontakter Marit 
Myrvold om dette kan gjøres om til dobbel låvedør med hengelås. 
Vi har fått tilbud om representasjonsmuligheter på Råholt senter 8. mai kl 1600 i 
forbindelse med Glade mai-dager og underholdning av trampolineartister. Sølwi Kraus 
organiserer noen gode ambassadører fra unge partier som kan dele ut 
grasrotandelslapper. Laila Myhrer kontakter Karin Michaelsen for et evt. innslag fra 
scenen. 
Vedtak: Godkjent 

  
44-09 Dugnader etc. 

Økonomikomiteen har organisert dugnaden på ICA den 3. mai kl 1000 via foresatte på 
turnparti 6-8 år sammen med Laila Myhrer som har organisert ungdommene som skal 
til Kristiansand i sommer. 
Vedtak: Godkjent 
 

mailto:Egil.Martin.Dahlum@eidsvoll.kommune.no


45-09 Buss til turnfestival 
Buss og sjåfør er bestilt fra Nettbuss til 6. juni. 
Vedtak: Godkjent 
 

46-09 Søknad om treningstider i Eidsvollhallen 
Søknadsfrist for treningstid i Eidsvollhallen er 1. mai. Mona Skøien fyller ut og sender 
søknaden. 
Vedtak: Godkjent 
 

47-09 Drakter, t-skjorter og utstyr 
Det er bestilt drakter og t-skjorter som blir levert i god tid før stevnet. 
Monica Tømte får katalog fra IFAS og sjekker priser på erteposer, rockeringer og 
hoppetau slik at vi kan bestille dette før oppstart til høsten. 
Vedtak: Godkjent 
 

48-09 Pulsfestivalen 
Arrangeres 11-14 juni 2009. Vi har fått plass ved urmaker Sindsen og satser på 
vaffeldugnad den 13. juni fra kl 1000. Økonomikomiteen sørger for den praktiske 
gjennomføringen av dugnaden. Utøvere fra parti 9-12 år har en liten oppvisning i 
forbindelse med festivalen. 

 Vedtak: Godkjent 
 

49|-09 Vaktliste hallen 
 Vaktlisten er nå ferdig frem til sommeren.  

Vedtak: Godkjent 
 

50-09 Politiattester 
E-post fra kretsen videresendes til Erik Ekre. Hele styret søker om politiattester og 
leverer til Erik Ekre. Attesten kan lastes ned fra www.idrett.no  

 Vedtak: Godkjent 
 

51-09 Kasserer-kurs 
Sølwi Kraus og Helge Gundersen har deltatt på en modul av kassererkurs i regi av 
Akershus Idrettskrets/Oslo Idrettskrets. De følger opp kursene til høsten. 

 Vedtak: Godkjent 
 

52-09 Salgseffekter 
Salgsteltet befinner seg nå hos Helge Gundersen. Monica Tømte kjøper inn dobbelt 
vaffeljern og kaffetrakter for dugnadsjobbene. Økonomikomiteen sørger for at 
dugnadsarbeiderne lager med seg vaffelrøre til vaffeldugnader. 
Vedtak: Godkjent. 
 

53-09 Eventuelt 
Leder Monica Tømte har sendt søknad om permisjon fra vervet i mai og juni 2009 på 
grunn av utdanning. Laila Myhrer konstitueres som leder i perioden. 

 Vedtak: Godkjent. 
 
 
 

 

http://www.idrett.no/


 
Neste styremøte 18. mai  2009 kl  1900 på Klubbhuset på Myhrer. 

 
Ref  Mona Skøien  
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