
Referat fra styremøte 28.08.2018  

  

Sak 01/18 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende 

styremedlemmer.  

Oppmøtte: Styret: Erik J. Holm, Kjetil Hagerup, Flemming Jørgensen, Trine Støer, Miriam Øversjøen, 

Martin Sandven 

I tillegg møtte vara Pål Hermann Sørensen, klubbkoordinator Camilla Jørgensen og sportslig leder 

Espen Jansen samt sponsorgruppen ved Oscar Van Staal, Tor Inge Solhaug (deltok på de første 

sakene). 

Sak 02/18 Valg av møteleder. Erik 

Sak 03/18 Godkjenning av innkalling og agenda. Godkjent. Det ble fremmet et ønske om at sakene 

prioriteres på forhånd. 

Sak 04/18 Godkjennelse av forrige styreprotokoll. Godkjent. Forrige protokoll må oppdateres med 

innspill fra styret da det var kommet inn innspill i ettertid. 

Sak 05/18 Status fra Espen. 

 

Sak 06/18 Status fra Erik. 

 Økonomi og sponsorer del 1. Erik informerer om budsjettet. Sponsorgruppen informerer, de 

setter opp tre pakker, jobber fortsatt med dette. Skal presentere dette for mulige sponsorer. 

 Økonomi og sponsorer del 2, avgjørelser for veien videre. Skal vi starte å ha dugnader for 

breddeturn også? F eks selge kakebokser, kan legge ut info om salg på facebook. Flemming 

sjekker ut «sponsor me» funksjonen, kan den brukes på donering til laget? 

 

Sak 35/18: Konfidensiell 
 
Sak 42/18: Konfidensiell 
 
Sak 43/18: Ny ordning for dugnader fremover. 
Det er ønskelig å sette opp en plan for dugnadene fremover, slik at vi kan ha forutsigbarhet på hvem 
som kan delta og at vi har mange nok. Dette hjelper også foreldrene på å planlegge hva de må hjelpe 
til med. Ikke minst vil dette gjøre at dugnadene blir mer likt fordelt. Dette krever en god plan for hva 
som skjer, når det skjer og hvor mange foreldre det er behov for på de forskjellige dugnadene. KK ble 
bedt om å sette opp en plan for aktiviteter som kommer videre fremover, Martin med hjelp fra 
Espen setter opp planen for hvem som skal hjelpe til når og fordeler dette til foreldrene. 
 
Sak 44/18: Forventningsplakater, innspill fra Camilla og trenerne. 
KK informerer: 
Utkast til plakat for konkurranseturnere ble presentert. Enighet i styret om at vi må ha tydelig 
reglement og at vi etter en del justeringer skal fremme forslag til dette til foreldrene før de endelige 
vedtas. Forslag til 10 bud fra styret som ender opp i en mer detaljert beskrivelse av forventninger 
 
Sak 45/18: Tilbakemeldinger på økte satser konkurranseturn. 



På grunn av at gruppene på jentesiden er i endring ved omorganisering og økt antall treningstimer, 
revurderes de nye prisene (vedtatt før sommeren) når dette har gått seg til.  
 
Sak 46/18: Korte beskrivelser av innhold i breddegruppene (på hjemmesiden) slik at foreldre kan 
lese hva de gjør. 
 
Sak 47/18: Mobilbruk trenere. 
 
Sak 48/18: kort info GDPR prosess. 
 
Sak 49/18: kritikk fra enkelte om frilek. 
 
Sak 50/18: Transparens/Åpne styrereferater. 
Det er kommet et forslag om at referat legges ut offentlig tilgjengelig. Pål og Flemming jobber videre 

med dette og kommer med et forslag på neste styremøte. Styret er positive til transparens, viktig at 

noen saker kan sensureres om nødvendig, f eks for personvern.. 

 
Sak 51/18: Rutiner og ansvarsområder for deling av info/infoflyt fra styret. 
 
Sak xx/18: EVT. 
Salg av drakter og nytt klubbtøy, når? 
Det mangler oppmann på gruppe 3 og 4. Gruppene må settes før oppmann kan utnevnes. 
Det har vært en god del uro i gruppe 4 etter oppstarten etter sommeren. En del av dem føler det har 
vært for stor overgang og for lite informasjon ettersom tidene er endret, antall dager er endret og 
det ikke er gitt noen spesiell informasjon om disse endringene. 
Det må settes opp dato for foreldremøte for jentegruppene. 
Sekretær ble bedt om å summere opp sakene som styret ikke har rukket å gå igjennom fra tidligere 
møter, slik at vi kan se hva som må jobbes inn i programmet for neste møte, evt løses før, eller om 
noe ikke lenger er gyldig. 
 

Sign.   Odd Martin Sandven 

Sekretær Hoppensprett turn Jessheim 

2018.08.28 


