
Referat fra styremøte 26.06.2018  

  

Sak 01/18 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende 
styremedlemmer. Oppmøtte: Styret: Erik J. Holm, Kjetil Hagerup, Flemming Jørgensen, Pål. 

Annie Grodås var forsinket og kom til punkt 2. Ettersom hun valgte å trekke seg deltok hun kun på 

punkt 2.. Vara: Hermann Sørensen, Trine Støer. 

Sak 02/18 Valg av møteleder. Erik 

Sak 03/18 Godkjenning av innkalling og agenda. Godkjent 

Sak 04/18 Godkjennelse av forrige styreprotokoll. Godkjent. 

Sak 05/18 Status fra Espen. 

Naja går inn i en 75% rolle og tar mer ansvar for jentene. 

JG2 skal øke til 6 dager pr uke og JG4 får 4 dager og det blir dermed noen rokkeringer basert på 

hvem som ønsker mer trening samt styrketester. Noen går over fra JG2 til JG1. 

Vasilis og Andrei blir trenere for guttene. 

I uke 40 blir det samling for landslagsturnerne i Hoppenspretthallen (i Høstferien). 

Natalie klarte seg bra på NM. 

Sak 06/18 Status fra Erik. 

Sak 35/18: Konfidensiell sak. 

 

Sak 36/18: Annie har ytret ønske om å trekke seg fra styret 

Etter avholdt oppklaringsmøte velger Annie å trekke seg fra styret. Dokumentasjon fra styreleder på 
kommunikasjonen viser ryddig kommunikasjon fra styreleder frem til styremedlemmet sendte sitt 
ønske om å trekke seg. 
 

Sak 37/18: Sportssjef – utleie av leiligheter og personalsamtaler. 

Klubben leier to leiligheter på fast basis av Espen Jansen. Disse er tiltenkt å huse trenere for klubben. 
Disse leilighetene står i perioder tomme. Styret vil til høsten se på avtaler som er gjort ifm dette og 
hvordan dette løses best mulig fremover, samt sikre at kontraktsdelen på dette ifm trenere er ihht 
juridiske rettningslinjer. 
 
Styret vedtok følgende: 
- styret samles i forkant av årlig personalsamtale med sportssjef, slik at de som har ansvaret for å 
gjennomføre samtalen har et samlet styre bak seg i hva som kommuniseres fra styret sin side inn i 
denne samtalen. 
- styret avholder ved behov styremøter/deler av styremøter uten sportssjef tilstede. 
 

Sak 38/18: Konfidensiell sak. 

 

Sak 39/18: Økonomi versus lønnsøkning. 

Punkt 35/18 og 38/18 må ferdigstilles før lønn diskuteres ferdig. Hvis styret kommer frem til 
lønnsøkning så kan dette vurderes å tre i kraft med tilbakeførende virkning til 1.05.18. 
 

Sak 40/18: Foreldremøter i de to guttegruppene 

Styret planlegger foreldremøter i berørte guttegrupper 26.08.18. 
 
Punkter som må følges opp: 



- Tilrettelegging av vedtekter, lovnormen 
- Antall styremedlemmer som må være tilsted for å ta beslutninger. 
- Ansatterepresentant inn i styret? 
- Hva slags varslingssystem skal det være i klubben? 
- Justere arbeidskontraktene ihht lovverket 

 
Sak 41/18: Valg av nytt styremedlem, Annie Grodås trekker seg. 

Trine Støer foreslås som nytt styremedlem, ettersom Annie trakk seg. 
Vedtak: Trine Støer velges som nytt styremedlem 

 

Sign.   Miriam Øversjøen 

Referent for dette møtet 

Hoppensprett turn Jessheim 

2018.06.26 


