
Referat fra styremøte i Hoppensprett Turn Jessheim  
  
Tid: 03. mars 2020 

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

Saksliste  
Saksnr.  Sak  Beskrivelse  Vedtak  

01/20  Konfidensiell sak   

02/20  Årsmøte.  Avklare lokale for gjennomføring Espen avklarer med 
Lise 

03/20  Dato for neste 
styremøte.  

 18/3 2020 

09/20  Godkjenne 
årsberetning 

Årsberetningen må legges ut i 
løpet av 11/3 på hjemmesiden. Ble 
gjennomgått raskt på møtet. 
Styreleder ønsker at 
styremedlemmene går gjennom 
denne i løpet av neste uke. 

 

10/20 Status 
regnskapsrapport, 
revisorrapport, 
rapport kontrollutvalg 

Håper dette kommer snart, 
kontrollutvalget venter på rapport 
fra revisor. Pål gikk igjennom 
resultatregnskapet med styret. 

 

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.  

11/20 Budsjettforslag 2020 Marianne forklarer postene hun 
har satt opp. Basert mye på tall fra 
tidligere år. Vi endrer litt på noen 
av punktene etter litt diskusjon. 
Budsjettet er klart for presentasjon 
på årsmøtet. 

 

12/20 Status fra valgkomite Pål gikk gjennom valgkomiteens 
foreløpige innstilling. Noen ekstra 
personer ble tatt opp på møtet og 
sendes til valgkomitéen. 

 

13/20 Kultur - verdiplakaten 
- status 

Martin sender foreløpig resultat til 
resten av styret på e-post, de 
kommenterer. 

 

14/20 Forsikring for turnere, 
trenere og ansatte 

Marianne sjekker opp med 
forbundet, sjekker også opp 
underslagsforsikring. 

 



15/20 Godkjente 
medlemssystemer 
(NIF) 

Pål viste styret en liste over 
godkjente systemer. Mange bruker 
systemet Weborg. Camilla går 
gjennom listen og kommer med en 
anbefaling til styret. Prioriteter er 
bra løsning for medlemslister for å 
forenkle arbeid med disse, samt 
direkte betaling ved påmelding til 
semester og arrangementer. 

 

xx/20 EVT Erik og Tor-Inge har fått ansvar for 
å snakke direkte med Lise og Pål 
for å få ut plakater til sponsorer. Vi 
må vite dimensjonene som kan 
settes opp i hallen. 

  

  
Referent: Martin Sandven, nestleder.  
04.03.2020  
 


