
Referat foreldremøte 25.03.2019 

 

Totalt 29 oppmøtte, hvorav 3 trenere og hele det nye styret, inkludert varamedlem. 

Styreleder Pål Hermann Sørensen ledet møtet. 

1. Status på trenersiden (Espen) 

Espen informerer om trenersituasjonen gjennom det foregående året opp til dags dato. 

På jentesiden er trenersituasjonen ganske stabil. Naja har kommet fint inn i rollen som hovedtrener og Sergey 

og Jelena har jobbet en god stund hos oss nå. I tillegg har vi midlertidig fått inn en ny trener som kan hjelpe 

jentene, hun heter Victoria og er fra Ukraina.  

På guttesiden har vi fått inn en annen midlertidig trener, også fra Ukraina, Sergey heter han. Begge de to nye 

trenerne er her på prøve for å se hva de synes om å trene våre utøvere og hvordan det er å være i Norge. I 

tillegg har vi fått inn en annen trener for guttene, Damla Ece Güven Köse. Hun har jobbet hos oss i noen 

måneder nå og gjør en veldig god jobb. Hun trener primært de yngste guttene på partiet HTg asp/rekr. 

Pål nevner også at vi har fått ferdig en ny kontrakt for trenerne våre, etter samtaler med NIF om den beste 

utformingen på denne. 

2. Spond (Pål H) 

I 2018 fikk vi en ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning 

(GDPR - General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett regler som gjelder for alle EU/EØS-land. 

Denne har blant annet medført klare anbefalinger fra NIF om at klubbene ikke benytter seg av Facebook som  

informasjons-/kommunikasjonsverktøy mellom klubb, medlemmer og foreldre.  

  

Spond er valgt til det verktøyet vi skal gå over til, som erstatning for Facebook og Messenger. Pål informerte 

en god del om hvordan dette verktøyet fungerer og hvordan klubben ønsker å bruke mulighetene i systemet. 

Det står mer informasjon om verktøyet på siste side i dette referatet.  

 

Det ble spesielt kommentert at dugnadsforespørsler sendes ut med DUGNAD først i arrangementet i Spond 

og at påmelding til disse arrangementene ikke automatisk vil føre til at en utøver er påmeldt arrangementet 

dugnaden hører til. Da må man melde på utøveren til arrangementet, som vil opprettes som et eget 

arrangement i Spond. 

 

3. Nært forestående arrangementer og dugnader (Pål H og Henriette) 

• Arrangementsliste som ligger som kunngjøring på Facebook-gruppene. Denne vil også deles på Spond 

etter hvert. Er en excel fil. 

• Dugnad for guttegruppa (landslaget) – 12-17. april 

Pål kaller inn til eget møte ila neste uke for detaljplanlegging. 

• Dugnad – kretskonkurranse jenter – 27-28. april 

Pål fortalte raskt om de mest nærstående arrangementene som kommer. Han nevner spesielt at det trengs 
hjelp på dugnadene som kommer, blant annet landslagssamlingen i påsken. Det er viktig å hjelpe hverandre 
selv om man ikke har barn på gruppa, disse arrangementene skaffer viktige penger til klubben. 
 
Henriette sier det kommer ca 5-600 mennesker på kretskonkurransen 27-28 april. Dette krever mange til å 
hjelpe med dugnad samt lage mat for salg. Hjelpere kommer til å deles opp i teams som får noen gitte roller 
på forhånd i et visst tidsrom.  
Det fremmes ønsker om at det holdes lister over hvem som hjelper til på dugnader.  
Det foreslås å sette opp en liste på hvor mange ganger man må hjelpe til.  



Det ble diskutert en del frem og tilbake angående deltagelse på dugnad og måter å få dette til å bli mer 
rettferdig og jevnt fordelt.  
 

4. Informasjon fra styret (Pål H) 

• Presentasjon av styret 2019-2020 

Fortsetter: Martin (Sandven), Miriam (Øversjøen) og Kjetil (Hagerup) 

Nye: Pål H (Sørensen), Marianne (Opsahl) og Vitali (Berby – vara). 

• De som sluttet i styret i løpet av siste år fikk en avtakking på årsmøtet, men påtroppende leder 

ønsket likevel å benytte sjansen nå som de fleste foreldre er tilstede å si tusen takk for den innsatsen 

dere har gjort for å få klubbens administrasjon og drift til å videreutvikles og gå rundt. Det er ikke få 

timer og dagsverk de har jobbet for klubben vår – Annie, Trine, Flemming og ikke minst Erik. La oss gi 

de en skikkelig applaus. 

• www.hoppensprett-turn.no – informasjon – referater fra styremøter ligger åpent tilgjengelig for de 

som ønsker å holde seg mer oppdatert. (NB! Noen saker vil være skjermet pga. personopplysninger, 

etc.). 

• Regnskap 2018 viste et overskudd i Hoppensprett Turn på ca 130.000. Dette var betydelig bedre enn 

forventet. Styret har økt inntektene gjennom økte treningsavgifter, økte tilskudd til halleie fra 

Ullensaker Idrettsråd samt gjennom flere arrangementer der klubben har gått med overskudd. Vi må 

heller ikke glemme at både Espen og Martin har gjort uvurderlig innsats som trenere uten lønn. Med 

nyetablerte sponsorpakker, vurdering av andre støtteordning fra kommunen og andre tiltak (bingo-

godkjenning), har styret forhåpentligvis gått inn i en forbedret modus på inntektssiden. 

Sponsorgruppa (Jens Hartvik Quanvik og Thor-Inge Solhaug) har lagt et godt grunnlag for at flere kan 

bidra for å «selge» sponsorpakker. Ta kontakt hvis dere har lyst til å bidra. 

• Det nye styret har ikke hatt sitt første styremøte enda og har derfor ingen nye ferske 

programerklæringer å komme med.  

Årsrapporten har pekt på følgende strategiske hovedfokus i 2019 

o Ytterligere forbedrede sportslige resultater og videre fremdyrking av våre flinke talenter  

o Stadig høy kvalitet på all trening, for både bredde og konkurranseturnere  

o Forbedret samarbeid med trenerne; Forbedret kultur og økt kompetanse blant trenerne våre  

o Avslutte prosess for regler for forventninger og retningslinjer i hallen. Kontinuerlig arbeid for 

å skape gode holdninger og kultur blant turnere, trenere og foreldre. 

 

5. Eventuelt 

• Noe diskusjon vedrørende behov for nye turndrakter til gutteturnerne og en vurdering om det samme 

vedrørende overtrekksdrakter. 

• På slutten av møtet ble det ytret ønske fra en av foreldrene om å ta opp en sak. Det viste seg at 

denne saken gjaldt en konfidensiell sak som styret har behandlet og fortsatt jobber med. Den skulle 

ikke blitt tatt opp her og det skulle egentlig ikke være noe denne forelderen hadde noe informasjon 

om før evt styret bestemte seg for å ta det videre med de andre foreldrene. Saken følges opp og 

kommenteres ikke videre her. 

 

Ekstra informasjon om Spond følger på neste side i dette referatet 

 

Med vennlig hilsen 

Martin Sandven 

Sekretær og nestleder Hoppensprett Turn Jessheim 

http://www.hoppensprett-turn.no/


SPOND – Hoppensprett turn Jessheim 

 
Klubben skal benytte SPOND som sin primære informasjonskanal ut mot medlemmene i konkurranseturn.  

SPOND er en løsning bygget for idrettslag, som ivaretar rollen mellom barn og foresatte.  

 

Alle medlemmer som har betalt treningskontingent lastes inn i SPOND. Medlemmene fordeles inn i respektive 

treningsgrupper. Knytningen mellom medlem og SPOND er mobilnummer dere har meldt inn over pårørende.  

 

Den første dialogen mellom SPOND og mottaker er via SMS. Hvis bruker ikke laster ned app, vil systemet fortsette 

å kommunisere via SMS. Vi anbefaler ALLE å laste ned APP og registrere seg. Informasjonen blir enklere, samt at 

det er mulig å skreddersy varslingen.  

 

SPOND har en egen APP for Android og iOS. Dette gir en rekke muligheter. Bedre grensesnitt, mulighet å justere 

varslinger osv. I tillegg er det mulig å nå SPOND via nettside. Det krever da at du oppretter en bruker som du 

knytter mot ditt mobilnummer (+ evt. mail): https://spond.com/client/  

 
SPOND tips  

• https://get.spond.help/l/no/category/jfhgl5vsg8-using-spond  

Hva skjer om flere foresatte svarer? 

Det er alltid siste svar som gjelder. Hvis en av de foresatte eller spilleren selv svarer eller endrer svaret som allerede 

er satt, vil spilleren/andre foresatte som er knyttet til barnet få et push-varsel (hvis de har appen). 

Kan jeg justere hvilke push-varsler jeg vil få? 

Du kan selv velge hvilke push-varsler som er interessante for deg. Hvis du i appen trykker på "Meg", og deretter 

"Push-varsler" kan du velge mellom flere alternativer. Du kan for eksempel skru av å bli varslet hver gang noen svarer 

(som administrator), når noen kommenterer, eller legger til nye innlegg. 

Tips! Du har også anledning til å skru av kommentarer på hvert enkelt arrangement. Da er det kun det aktuelle 

arrangementet du ikke får flere push-varsler fra. Velg "Mer"-knappen ved siden av "Deltar"-knappen, så får du opp 

alternativet "Stopp push-varsler". 

Skjul kontaktinformasjon 

Alle medlemmer kan nå skjule sin kontaktinformasjon (e-post og telefonnummer) fra andre medlemmer i gruppen. 

Du kan gjøre dette ved å gå inn i gruppens innstillinger i en gruppe, klikke på 'din kontaktinformasjon' og velg 'kun 

synlig for administratorer'. Dette er en innstilling per gruppe, slik at du kan skjule kontaktinformasjonen din i enkelte 

grupper mens du fortsatt kan dele den med medlemmer i andre grupper. 

Når en administrator legger deg til en gruppe, blir du spurt om du ønsker at medlemmer i den gruppen å se 

kontaktinformasjonen din. Inntil du har godkjent gruppeinvitasjonen, vil kun administratorer kunne se den. 

BETALING – benyttes ikke per nå 

Hvorfor kan ingen svare "kanskje"? 

Det finnes ikke noe “kanskje” av den enkle grunnen at Spond handler om å få klare svar. Med Spond må de som er 

invitert enten ta stilling til det umiddelbart, eller vente til de vet svaret. Dette fordi det ikke hjelper deg som inviterer 

https://spond.com/client/
https://get.spond.help/l/no/category/jfhgl5vsg8-using-spond


å få mange “kanskje” kommer. Hvis det tar lang tid å få svar, minner appen deg på at du kan sende ut en vennlig 

påminnelse. 

CASHBACK – frivillig 

Når gruppemedlemmer handler hos våre partnere får dere en prosentandel av kjøpesummen direkte til lagkassen. 

Alt gruppemedlemmene trenger å gjøre er å registrere sitt bankkontonummer i appen. Så registrerer Spond hver 

gang det blir fysisk handlet på en kortterminal hos en av våre partnere. 

Sende direktemeldinger 

Både i appen og på web er det nå et eget meldingssymbol for "Meldinger". Med veldig likt brukergrensesnitt som 

Facebooks Messenger. Så nå kan du sende private meldinger (og bilder) en-til-en, eller opprette gruppesamtaler. 

 

 


