
Referat styremøte 06.03.2019 

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. Sportslig leder Espen Jansen 

Sak 02/19 Valg av møteleder. Erik 

Sak 03/19 Godkjenning av innkalling og agenda. OK. 

Sak 04/19 Godkjennelse av forrige styreprotokoll. OK. 

Sak 11/19: Konfidensiell sak. 
 
Sak 12/19: Konfidensiell sak. 
 
Sak 13/19: Prosessen fremover med kulturbygging, forventningsplakat. 
Erik ønsker at vi skal lage en pakke med forventninger til utøverne. Vi må ha møte med alle foreldrene samt møte 
hver enkelt utøver av jentene og foreldrene deres.  
Dersom det kommer opp saker fra foreldre så må en i styret ta møte med dem og følge opp saken videre.  
Espen sier at dersom det er intriger så må foreldre og utøvere kalles inn for å rydde opp. Den som oppdager det bør 
kalle inn. 
Erik foreslår at det settes en som er ansvarlig for å sette opp jevnlige foreldremøter og én til én møter mellom 
trenere, foreldre og utøvere der det er behov for dette. 
Miriam sier hun skal sette opp disse punktene i forventningsplakaten, men mener at når trenerne har blitt instruert i 
hvordan dette forventes gjennomført så er det opp til dem å følge opp dette videre. 
Erik mener det skal settes opp en enkelt person som er ansvarlig for å følge opp denne planen da han føler det ellers 
vil glippe. 
Martin sier at han føler dette skal være punkter som følges opp av alle i styret og trenerne. 
Miriam fortsetter jobben med produksjon av forventningsplakaten. 
 
Sak 14/19: Saker til årsmøtet 2019. 
* Medlemsavgift 
* Treningskontingent 
* Økonomistatus.  
Erik informerer at han har gitt Camilla et gavekort på 2500 kr fra Ikea etter retur av noen tidligere kjøpte deler til 
skap i lageret. 
Ser ut til at vi har gått 200’000 kr i pluss i fjor, men dette må Erik verifisere. 
Vi fikk ca 190’000 kr til treningsmidler. Mulig vi ikke får like mye neste kvartal. Vi har mulighet til å søke om støtte 
fra idrettsrådet dersom driftsutgifter i hallen kan skilles ut fra halleien. Bør gjøres så snart som mulig. Kjetil og Erik 
gjør dette sammen. 
* Innkomne saker. Foreløpig ingen. Martin foreslår at det tas opp på årsmøtet at vi ønsker å inkludere og øke 
oppmøtet blant breddeturn utøvere på felles arrangementer slik som 17 mai og barnas dag. Espen er imot dette da 
han følger dette allerede blir gjort. Det tas ikke opp som egen sak på årsmøtet. 
* Behov for endring vedtekter? Erik sier vi er skrevet ned med 5 medlemmer i styret + vara, men vi har 6 + vara. 
Dette bør enten oppdateres eller så kan vi endre antallet til 5 + vara. Espen spør om ikke det går an å endre 
vedtekten til at vi har 5-7 medlemmer i styret + vara. 
Er det andre endringer som bør gjøres? Flemming mener våre vedtekter er veldig idrettsgenerell. Vi bør ta en 
vurdering på om vedtektene kan endres slik at de passer bedre til våre formål og meninger. 
* Årsmeldingen. Erik lurer på om vi skal legge årsmeldingen på hjemmesiden og referere til den på innkallingen til 
årsmøtet. 
 
Sak 15/19: Nye drakter til guttene. 
Skal det bestilles nye drakter? Hvis ikke må noen bestille opp flere av de gamle og det må sjekkes hvor mange som 
trengs. En jobb for oppmann? 
Erik foreslår: snakk med oppmann på gruppa. Er det ønske om dette? Er det behov for dette? 
 
Sak 16/19: Camp i Danmark (Skive GF) samt prosedyre for påmelding til camp’er. 
Naja ønsker en avklaring fra styret på hvordan slik påmelding skal foregå. 
Styret mener Naja kan ta dette videre med jente gruppene og hun får betalt dersom hun skal være med, reise kost 
og losji dekkes. Det bestemmes at Naja skal få gå videre med dette arbeidet og invitere jentene hun mener passer til 
treningsleiren hos Skive GF. 
 
Sak 17/19: Sponsing av utøvere. 
Hva sponser klubben av slikt? 
Eriks forslag til vedtak: 
«Styret viderefører i 2019 støtte ved halv egenandel for samlinger i landslagsgruppa. Det settes av et beløp 
(tallfestes) for støtte til de beste jentene, og sportslig ledelse i klubben forvalter anvendelsen av disse». 
Dette er bare ment som et startpunkt for diskusjon. 
Erik informerer litt om hvordan sponsing har vært tidligere år. 50% for landslagsutøvere. 
Erik foreslår at det settes av en liten pott til jentene for å hjelpe de til å heve seg. 



Espen synes det blir helt feil å sponse jentene til Malta eller annet slikt, dette har aldri blitt gjort for guttene. 
Grunnen til at vi sponset landslaget er for at det skal lønne seg å bli god. 
Trine synes det høres vanskelig å få til, det bør være like regler for slikt, f eks at det kun gis penger til 
landslagssamlinger. 
Erik ønsker å gå inn i sponsorgruppen og foreslår at når vi får inn penger fra sponsor midler så kan deler av dette 
settes av til tiltak for jentene. 
Espen foreslår at det kan settes av en fast sum, f eks 20’000kr pr år til hver hovedtrener (Naja og trener for FIG 
guttene). De kan bruke disse pengene valgfritt på en samling/camp/konkurranse pr år. Dette for å få realisert en tur 
eller to pr år. Forbedring av miljø eller utøvere. 
Miriam liker dette forslaget. Blir veldig positivt for de to hovedtrenerne. 
Forslag til vedtak: Hver av de to hovedtrenerne skal få 20’000kr til disposisjon for å realisere tiltak som skal 
forbedre miljø/nivå på trener/utøvere i FIG gruppene. Vedtatt 6 for 0 imot. 
Vi må også ta stilling til hva vi støtter landslagsgutta i 2019. 
Forslag til vedtak: Fortsette støtten til gutta på 50% av støtten til landslaget. Vedtatt for 2019. 6 for, 0 imot. 
 
Sak xx/19: EVT. 
. 
 

 

Sign.  Odd Martin Sandven 

Sekretær Hoppensprett turn Jessheim 

2019.03.11 

 


