
Referat fra styremøte i Hoppensprett Turn Jessheim  
  
Tid: 04. februar 2020 

Sted: Hoppenspretthallen  
  
Tilstede fra styret: Marianne Opsahl, Ragnhild Søndenaa, Pål Hermann Sørensen, Kjetil Hagerup og 
Martin Sandven.  
I tillegg møtte Vitali Berby (varamedlem) og Espen Jansen (sportslig leder),   
Styret er beslutningsdyktig.  
  

Saksliste  
Saksnr.  Sak  Beskrivelse  Vedtak  

01/20  Konfidensiell sak    

02/20  Årsmøte.  Satte dato til årsmøtet 2020 18/3 2020 

03/20  Dato for neste 
styremøte.  

 3/3 2020 

04/20  Prioritering av 
arbeidsoppgaver KK.  

KK har for mye å gjøre i denne 

tiden. Vi diskuterte litt hva som kan 

gjøres for å avlaste henne. 

KK må fokusere på å 

komme gjennom e-post 

køen hun har, så ta 

andre ting etterhvert. 

05/20 Søknad om databriller Innfatning statens sats kr 1500.  Vedtatt at klubben skal 
støtte dette etter statens 
satser, som per tiden er 
1500 kr. 

40/19 Møte med halleier ang 
justering av halleie.  

Halleier ønsker møte med styret. I 
tillegg må vi prate med dem om vi kan 
få delt opp kostnadene ved leie i en 
del som går på strøm og vann. 

Vi venter fortsatt på 
innkalling fra halleier.  

06/20 Klippekort - turn for 

voksne?  

 
 

Medlem. 150 kr pr gang. Vi 

diskuterte litt frem og tilbake om vi 

skal tilby klippekort til deltagere på 

voksenturn og om de som deltar på 

1 trening pr uke skal kunne komme 

den andre dagen dersom de blir 

forhindret i å komme på vanlig 

trening. Det var også to utøvere som 

ønsket å kunne komme annenhver 

uke hver dag, og betale for å være 

der en dag i uken. Dette pga turnus 

på jobben. 

Ingen endelig avgjørelse 
ble tatt med hensyn til 
klippekort, men de to 
som ønsker å komme 
annenhver uke får lov til 
dette. Om andre skulle 
ønske dette så må de 
sende forespørsel til 
klubben så kan det 
vurderes i hvert enkelt 
tilfelle. 

07/20 Entrepenørbingo fra 
2020 

Vi vil i år få inn midler fra bingo.  

08/20 Guttegruppesamling Skal vi arrangere samling 6-9/4 i 
påsken. 

Martin snakker med 
oppmann for 
guttegruppe 1, da det 
kun er deltagere fra 
denne gruppen som skal 
være med på samlingen. 



xx/20 Evt.  Varsle valgkomiteen og 
kontrollutvalget om deres oppgaver 
før årsmøtet. 

 Pål gir beskjed. 

  
Referent: Martin Sandven, nestleder.  
12.02.2020  
 


