Referat styremøte 05.02.2019
Sak 01/19 Åpning av møtet ved styreleder og fortegnelse over møtende styremedlemmer.
Oppmøtte: Styret: Miriam Øversjøen, Trine Støer, Flemming Jørgensen, Kjetil Hagerup, Erik J. Holm og Martin
Sandven + vara Pål H. Sørensen.
Sportslig leder Espen Jansen
Klubbkoordinator Camilla Jørgensen
Sak 02/19 Valg av møteleder. Martin
Sak 03/19 Godkjenning av innkalling og agenda. OK. Trenger det å endres noe i tekstene til sakene.
Sak 04/19 Godkjennelse av forrige styreprotokoll. OK.
Sak 05/19: Oppklaring vedr. beslutningsprosesser tilknyttet organisering av partier.
Styret tok opp en innkommet sak ang prosessene rundt håndtering av saker som kommer inn.
Det ble tatt opp hvordan forventet oppførsel fra trenere skal være på de forskjellige partiene, spesifikt etter
oppløsningen av et parti. Det ble kommentert at det er forskjeller når det gjelder breddeturn eller konkurranseturn
og hva slags krav som stilles til utøverne.
Det forslås at det settes ned en gruppe som prater konstruktivt om omorganiseringer på gruppene.
Det ble også tatt opp at dette går på hvordan verdiene våre kommer frem. Noen ganger kan det være lite som skal
gjøres for at barna føler seg mer velkommen. Holdninger og væremåte blant trenerne spiller mye inn her.
SAK 09/19 Forhold på breddeturn.
Forslag fra Camilla:
•
Bli bedre på tydelig kommunikasjon, både internt i styret og ut til foreldre, dette kommer fra gode rutiner.
Nevner mer stabil trenerstab som et punkt under dette.
Espen svarer at det er jobb å i det hele tatt ha nok trenere, men jobber selvsagt for å få en stabil trenerstab.
• Fremdrift med holdningsplakaten. Forventninger til turnerne. Det bør også sette opp noen slike
retningslinjer til breddeturnerne slik at dette blir gjeldende for hele klubben.
Miriam ønsker at det skal være en skriftlig verdiplattform. Det kan utgjøre en stor forskjell at trenere får forklart på
forhånd hva våre verdier er. Ta et møte der alle våre ansatte får forklart hva våre verdier er og hva vi står for. Selve
kjernen i verdiene våre mener hun burde kunne settes sammen ganske fort, også kan reglene utøverne skal følge
settes opp enda nærmere i ettertid.
Camilla: kulturplakaten - Espen sier vi godt kan finne noe enkelt som kan gjelde for alle. Erik sier vi skal ha egne
regler for konkurranseturn.
Erik informerer: Det er hentet inn innspill fra foreldrene og Holmen turn har sagt at de er klare. Erik ønsker å
samkjøre hva som er kommet inn. Erik mener det er klart hva verdiene våre er: «Høy kvalitet og moro for alle».
Espen: Det er to forskjellige ting som skal produseres, det ene er en plakat som skal henge i hallen som sier kort om
hvordan utøverne skal oppføre seg i hallen. Det andre er forventninger fra utøverne og foreldrene deres, hvordan de
skal oppføre seg, oppmøte, dugnader osv.
Flemming mener vi kan fint sette opp reglene for forventninger internt i klubben, egne forventninger til bredde,
konkurranse og trenere. Ha i styret en gruppe som setter ned disse punktene og tar det opp med resten av styret.
Vedtak: Miriam tar over ballen på dette fra Erik som allerede har noen punkter skrevet ned.
Sak ang en person som har opplevelse av dårligere timer på tirsdag enn torsdag. Hva skjer etter slike
tilbakemeldinger?
Espen tar alltid en prat med trenerne når han får slike tilbakemeldinger.
Sak 06/19: Oppklaring vedr. intern saksbehandling.
Det er fremmet ønske om å ta opp en diskusjon der styreleder har kommentert klubb koordinators (KK) opptreden i
forbindelse med en sak.
Det ble fremmet ønske om å ta opp en sak der klubbkoordinator (KK) og styreleder har kommunisert i en eksplisitt
sak.
Styreleder forklarer sin oppfatning av saken og videre forklarer KK hvordan hun oppfattet styreleders innspill og
fremgangsmåte.
Sportslig leder kommenterer at han ikke anser saken som noe alvorlig, ønsker å gå videre og mener det meste stort
sett løser seg med en direkte prat. Felles enighet om at åpen kommunikasjon er svært viktig internt.
Styreleder og KK blir enige om å sette strek for diskusjonen og saken.
Tatt til etterretning.
Sak 07/19: Konfidensiell sak.
Sak 08/19 Rutiner og prinsipper for intern og ekstern saksbehandling.
Det er lagt frem ønske om å starte en prosess for drøfting og etablering av prinsipper og rutiner for intern og ekstern
saksbehandling.
Flemming mener den første saken for et nytt styre bør være å sette klare regler for disse prinsippene.

Camilla foreslår at det settes opp et årshjul for styret der bla årsmøte, juleavslutning og evt evaluering av partiene
skal være med. Veldig viktig at det også listes opp der viktige saker som MÅ følges opp før en gitt dato. F eks møte
med idrettsrådet, idrettsregistreringen, møte ang LAM midler.
Erik mener dette ikke skal bli tatt opp i styremøter nødvendigvis. I fjor var det et strategimøte for styret i februar.
Flemming foreslår at det settes opp klare regler for hvordan kommunikasjon skal være internt i styret og mellom KK
og sportslig leder. Åpen kommunikasjon er viktig.
Sak X/18 Evt.
Refusjon av innbetalte avgifter.
Dette gjelder en spesiell sak, oppklares på møtet, avgiften tilbakebetales da dette er innenfor tidsfristen.
Oppfølging i perioder der klubbkoordinator er borte.
Vedtak: KK pc går på rundgang mellom styremedlemmer slik at mail kan svares på mens hun er borte. I
vinterferieuken har Erik den, uken før deles den på. Miriam tar telefonen til KK uken før vinterferien.
Fastsetting av tid for årsmøte. Onsdag 20/3 kl 19, styremøte kl 18 samme dato. Må sendes på mail til alle
medlemmer. De som skal inn i styret må ha vært medlem i minst 1 mnd, dette må Simen minnes på. Martin sier dette
til Simen.
Det er samling i påsken. Espen ønsker at de foreldrene som er hjemme tar ansvar for denne, han og en del andre er
bortreist da, tur til Kina. Pål får ansvaret for oppfølging av dette.
Espen har fått spørsmål om noen av guttene i Bergen kan komme på besøk i slutten av sommerferien i uke 32.
Inviterer i så fall inn flere klubber, kun gutteturnere. Miriam sjekker med kokkene til Hoppensprett.
Sommerturnskolen kan være uken etter, samt i starten av sommerferien.
Sommerturnskolen må organiseres ganske snart. Camilla starter opp dette arbeidet. Hun tar kontakt med Miriam for
promotering av det. Det legges opp til 2 uker, en i starten og en i slutten av sommerferien med mulig utvidelse
dersom det er stor pågang. Espen kommenterer at Emma mest trolig kan hjelpe til slik som i fjor.

Sign. Odd Martin Sandven
Sekretær Hoppensprett turn Jessheim
2019.02.11

