
Referat styremøte 10.04.2019 

Sak 01/19 Åpning av møtet ved styreleder og fortegnelse over møtende styremedlemmer.  

Oppmøtte: Styret: Pål, Marianne, Kjetil og Martin. Sportslig leder Espen Jansen 

Sak 02/19 Valg av møteleder. Pål 

Sak 03/19 Godkjenning av innkalling og agenda. OK. Kommer til å være på Spond fremover. 

Sak 04/19 Godkjennelse av forrige styreprotokoll. OK. 

Sak 18/19: Bli bedre kjent. 
Vi tok en runde rundt bordet der alle fortalte litt om seg selv og sin erfaring innen jobb og fritidsaktiviteter. 
 
Sak 19/19: Styrets kompetanse og arbeidsoppgaver. 
Pål forteller at NIF viser til 6 grunnleggende organisasjonsområder som må dekkes opp i klubben: Aktivitetstilbud. 
Arrangement. Ledelse. Trenere. Organisasjon. Anlegg. I midten av dette kommer medlemmene. Det er et ønske om 
at ansvar for disse oppgavene blir fordelt internt i styret etter kompetanse og interesse. Pål lurer på om klubben har 
gode nok rutiner for dokumentasjon av beslutninger og avtaler. F.eks. hvorfor benytter klubben seg av eget 
regnskapssystem som ikke er det som er anbefalt av NIF. Flere i styret mener at en god del av dokumentasjon skal 
ligge hos klubbkoordinator (både fysisk arkiv og eller elektronisk).   
Martin finner frem dokumentasjonen Marthe lagde over styrets og klubbkoordinators arbeidsoppgaver. 
Beslutninger: 

- Det ble vedtatt at Kjetil tar over oppgaven som politiattestansvarlig for klubben.  
- Et annet pliktig verv er barneidrettsansvarlig. Enighet om at Miriam vil være en god kandidat for klubben og 

Pål skal høre med Miriam om dette er et verv hun kan tenke seg.  
- Fordeling av arbeidsoppgaver i styret tas i senere møte. 

 
Sak 20/19: Deltagelse på Ullensaker idrettsrådets årsmøte 23/5 18:30-21 
Årsmøtet ble utsatt fra april til 23. mai. Prinsipper for tildeling av LAN-midler skal blant annet avgjøres her. Klubben 
er så stor at vi kan ha tre stykker med, bør absolutt ha med 1 person.  
Beslutninger: 

- Utsettes til neste møte evt tas pr mail. Alle sjekker om de er tilgjengelig i angitte tidspunkt. 
 
Sak 11/19: Konfidensiell. 
 
Sak 13/19: Prosessen fremover med kulturbygging, forventningsplakat. 
Espen og Naja mailer litt sammen om å lage et felles skjema for å finne ut hva utøverne ønsker å få ut av treningen, 
sett i sammenheng med kulturen vår. 
Det bør være et foreldremøte snarlig der disse forventningene blir presentert. 
Komme på trening for å trene, ikke for å bli trent. 
 
Sak 21/19: Sponsorgruppen ønsker videre fremgang. 
Vi har i dag en avtale med Biltema og en med Avinor. Vi må finne ut mer om avtalen med Avinor. Sponsorgruppen har 
bedt styret om avklaringer. Saken må tas pr mail evt på neste møte. 
 
Sak 22/19: Jenteløftet. 
Naja ønsker kommentar fra styret på hva dette innebærer og hva resultatet av det har vært. Målet var å få jentene 
opp på et høyere nivå.  
Espen kommenterer: Jentene har generelt kommet på et høyere nivå nå enn før løftet. Treningsmengden er økt. 
Flere av jentene har oppnådd gode resultater og en har kommet inn på rekruttlandslaget. Jentene har også fått flere 
trenere enn de hadde tidligere, Martin og Victoria, i tillegg til hovedtrener Naja, Sergey og Jelena. 
 
Sak 23/19: HMS. 
To ganger de siste ukene har det vært utøvere på breddeturn som har blitt hentet av ambulanse uten at styret eller 
klubbkoordinator har blitt informert. Det er viktig at styret og klubbkoordinator blir informert for å kunne følge opp 
mot pårørende evt utbedringer av årsaken til skaden. Espen har nylig hatt et møte med trenerne for breddeturn der 
det ble tatt opp samt det føring av skjema etter skade. 
 
Sak xx/19: EVT. 

- NIF gjennom Akershus idrettskrets tilbyr kurset «Klubbens styrearbeid i praksis». Det er et tilbud nå der de 
kan gjennomføre det på Jessheim for kr 1000 (normal pris kr 2500) hvis det bestilles og gjennomføres før 
30. juni. Pål ønsker at vi skal bestille – kurset vil vare 4 timer. Det ble ikke avgjort om vi skal bestille kurs. 

- Journalist i RB har i mail til klubben bedt om å få oversikt over klubbens inntekter for 2018. De skal lage en 
sak på klubber i området. Pål er bekymret for vinklingen hvis det kun er fokus på inntekter og ikke utgiftene 
også. Har bedt NIF om råd. Ingen avgjørelse. 

 

Sign.  Odd Martin Sandven 

Sekretær Hoppensprett turn Jessheim 

2019.04.24 


