
Referat fra styremøte i Hoppensprett Turn Jessheim 

 

Tid: 23. september 2019, kl. 19.00 

Sted: Hoppenspretthallen 

 

Tilstede fra styret: Marianne Opsahl, Ragnhild Søndenaa, Kjetil Hagerup, Pål Hermann Sørensen og 

Martin Sandven, samt varamedlemmene Vitalij Berby og Annie Grodås. 

I tillegg møtte Camilla Jørgensen (klubbkoordinator) og Espen Jansen (sportslig leder),  

Ingen fraværende. 

Styret er beslutningsdyktig. 

 

Saksliste 

Saksnr. Sak Beskrivelse Vedtak 

24/19 LAM-søknader Vi fikk ca 1/4 del av det 
vi søkte på til Parkour 
og halvparten av det vi 
søkte på til paraidrett. 
Vi trenger nå en plan 
for pengene vi har fått 
tildelt. Det må skrives 
en rapport som 
beskriver hvordan 
midlene ble benyttet, 
den leveres til neste år 
til idrettsrådet.  

Styreleder, klubbkoordinator og 
sportslig leder skriver denne 
rapporten og legger opp plan for 
bruk av pengene. 

26/19 Ny styreinstruks og 

saksbehandling 

gjennomgås. 

Styrebehandling ledes 

av styrets leder, 

trenger ikke ha dette 

med på referatet, hvis 

ikke styreleder er 

fraværende fra møtet. 

Vedtatt 5 for, 0 mot. 

27/19 Ny taushetserklæring 

gjennomgås. 

Må signeres av alle 

styremedlemmer, 

sportslig leder og 

klubbkoordinator. 

Ragnhild printer ut erklæringen og 

tar med på neste møte der alle 

signerer. 

28/19 NGTF anlegg og 

lederkonferanse.  

 Espen og Pål deltar på vegne av 

klubben. 

29/19 Strategisk plan.  Styreleder viser til en 

annen klubb sin plan 

 



og sier at han ønsker at 

vi tar et eget møte der 

denne planen skal 

settes opp. Det er 

enighet om at dette er 

en viktig sak. 

30/19 Arbeidsfordeling.  Vi har tankekart som 

viser en del av 

oppgavene, disse 

systematiseres og 

legges inn i et excel ark 

der styremedlemmene 

kan kommentere på 

hva de ønsker å hjelpe 

til med og evt legge til 

nye punkter. 

Martin lager excel arket og 

oppdaterer det med info fra 

tankekartet og møteinnkallingen. 

Pål tar på seg barneidrettsansvaret. 

Martin fortsetter å ha ansvaret for 

oppmennene. 

31/19 Kontaktperson for de 

nye trenerne Sergeii 

og Victoria 

Det har vært en 

utfordring for de nye 

trenerne å komme på 

plass i Norge, spesielt 

med hensyn til bank og 

lønn. Vi trenger å ha en 

fast person de kan 

forholde seg til. 

Vitalij Berby blir kontaktperson for 

Sergeii og Victoria i forbindelse med 

å hjelpe dem med å komme på 

plass, få bank konto osv. 

32/19 Fritak for 

medlemsavgift for 

trenerne 

 

 

Forslag til vedtak: 

"Trenerne i 

Hoppensprett turn 

Jessheim skal ikke 

avkreves 

medlemsavgift til 

klubben." 

Forslag til vedtak godtatt. 

33/19 Nytt medlemssystem.  Det foreslås at vi går 

over fra mysoft til 

klubbadmin. Må høre 

med NGTF om de har 

noe info om 

klubbadmin.  

Camilla kontakter NGTF. 

34/19 Konkurransedrakter til 

gutta. Defileringsdress 

Forslag er at vi 

beholder draktene de 

har nå og at de som 

trenger nye drakter får 

Vedtatt 5 for, 0 mot. 



forblir foreløpig 

klubbtøyet. 

kontaktinfo til 

Veslemøy og bestiller 

dem selv.  

35/19 Utvidet Office 360 

lisens 

Et er fremmet forslag 

om å utvide lisensen 

slik at flere kan bruke 

den. 

Utsettes til neste år slik at den vi 

har nå kan testes ut til mer. 

36/19 Situasjonen på 

konkurransegruppene. 

 

Det har i en periode 

vært vanskelig med 

disiplinen på htg 

asp/rekr gruppen. Det 

ble sendt ut en epost 

til foreldrene med 

informasjon om 

situasjonen. 

Trenersituasjonen: 

foreldremøter er 

planlagt for å diskutere 

dette. 

Det ble diskutert litt frem og tilbake 

ang tiltak for å forbedre dette.  Det 

skal vurderes videre etter 

høstferien. 

 

x/19 Eventuelt   
 
 

 

Referent: Martin Sandven 

25.09.2019 


