
Referat fra styremøte i Hoppensprett Turn Jessheim 

 

Tid: 13 august 2019 

Sted: Hoppenspretthallen 

 

Tilstede: Marianne Opsahl (styremedlem), Espen Jansen (sportslig leder), Martin Sandven (nestleder), 

Pål Hermann Sørensen (leder) og Camilla Jørgensen (klubbkoordinator).  

Styret er beslutningsdyktig. 

Fraværende var Kjetil Hagerup (styremedlem), Vitali Berby (vara) og Miriam Øversjøen 

(styremedlem). 

 

Saksliste 

Saksnr. Sak Beskrivelse Vedtak 

24/19 LAM-søknader Søknadsfrist 15. august. I 
søknaden beskrives 3 
fokusområder/tiltak med 
søknadsbeløp. 

Det søkes om følgende:  
 

• Økt aktivitet i det nye konseptet 
«parkour for ungdom»: Vi 
ønsker å gå bredere ut for 
ungdom og engasjere gjennom 
dette nye konseptet. Innenfor 
trygge rammer vil vi gi ungdom i 
alderen 13-19 år et nytt 
spillerom med fysiske 
utfordringer som kan bidra 
positivt i kampen mot rus og 
vold og gi dem mulighet til en 
sunn og positiv fysisk, mental og 
psykosisial helse. 
Sum: MNOK 150.000,- til 
kurs/kompetanseheving, 
trenerkostnader, halleie og 
utstyr.  

 
• Starte et parti for paraidrett 

med et langsiktig mål om 
deltakelse i Special Olympics. 
Sum: MNOK 50.000,- til 
kurs/kompetanseheving, 
trenerkostnader og halleie.  
Kurs/kompetanseheving trenere: 

 
• Starte et Rytmisk Gymnastikk-

parti. 
Sum: MNOK 50.000,- til 
kurs/kompetanseheving, 



trenerkostnader, halleie og 
utstyr. 
  
 

25/19 Ekstraordinært 
årsmøte 

• Fastsette dato 
• Endring av loven 

(se 
tilbakemelding 
fra Akershus 
idrettskrets 
(under filer - 
email messages) 

• Huller i stillinger, 
(se også mail fra 
AIK) bl.a. 
styremedlem, 
kontrollkomite, 
valgkomite, 
varamedlemmer, 
etc., aktuelle 
kandidater 

 

Pål viser til tilbakemelding fra Akershus 
idrettskrets som følger av at det etter 
årsmøtet ble gjort endringer i våre 
vedtekter (lov for Hoppensprett Turn 
Jessheim) som ikke ble godkjent. Pål 
gjennomgår endringene som må vedtas i 
ekstraordinært årsmøte.  
Saker som legges frem vil da være  
1) valg  
2) endring av gjeldende lov for 
Hoppensprett Turn Jessheim 
 
Aktuelle kandidater for å fylle vakanser 
ble diskutert og følgende forslag sendes 
til valgkomitèen: 
 
Styremedlem: Merete Berg, Tomona 
Skoglund, Margreth Bjarnadottir, Merete 
Stenberg Hermansen 
 
Kontrollkomitè: Trine Johnsen, Ulla 
Sponevik, Erik Jarl Holm 
 
Valgkomitè: Jonathan Berg, Fredrik 
Johnsen 
 
Dato for ekstraordinært årsmøte settes 
til 5. september  
 

x/19 Eventuelt Kretskonkurranse:  
Espen foreslår KK TM kan 
hos oss 24. nov 2019 og 
informerer om at dette 
er avklart med kretsen. 
 
Klubbens 
arbeidsplattform/arkiv:  
Pål gir en rask 
presentasjon av «Teams» 
under gjennomgang av 
sakslisten. 
 
Økonomi:  
Styreleder gjennomgår 
resultatregnskap pr. april 
2019. 
 

Kretskonkurranse:  
Vedtatt KK TM 24. nov.2019 og Camilla 
informerer grupper på Spond. 
 
 
 
Klubbens arbeidsplattform/arkiv: Tatt til 
orientering. 
 
 
 
 
 
Økonomi:  
Tatt til orientering. Styret diskuterer 
regnskapsføring, ønsker månedlige 
kontoutskrifter. Pål ber Ewa sende 



Espen informerer om 
trenerstatus.  
 
Martin ønsket å 
gjennomgå 3 saker, men 
fikk ikke kommet til 
disse og måtte gå pga. 
vond rygg. 

kontoutskrifter sammen med 
tertialrapporter. 
 
 

 

Referent: Camilla Jørgensen 

20.08.2019 


