IL Sverre turn

Sakliste
Dato:
Til stede:
Forfall:
Referent:

02. mai, 2016
Nina, Kjersti, Margit, Siv Randi, Geir, Arne, Kathrine, Anne Kathrine, Wenche, Espen
Hans Ivar, Gunn
Geir

Sak
11/16

Nedtrapping av treninger før sommeren og betaling

12/16

Hovedstyre inn i styremøte på neste styremøte.

13/16

Organisering av 17. mai og fane, både for turn og hovedlaget.
Fra hovedlaget: Turn er ansvarlig for å organisere alt med
fanen (henting på Elberg, fanebærere hele ruta med
duskebærere på hver side, tilbakelevering til Elberg). Jeg vet
at en av duskene var dårlig festet i fjor. Husker ikke om det
er fikset. Nina, sikkert lurt å ta ut fanen noen dager før slik at
den kan henges glatt og duskene ettergås og evt festes.

14/16

Valgkomiteen til hovedstyret
Vedtak fra hovedstyremøte: Styret fikk fullmakt til å
oppnevne ny valgkomite. Leder av valgkomiteen går på
rundgang slik:
2017 Turn
2018 Fotball
2019 Sykkel
2020 Tennis
Konklusjon: Hver gruppe foreslår 1 valgkomitemedlem i
hovedstyrets neste styremøte. Saken tas opp igjen da.

Geografisk og kjønnsmessig fordeling er viktig. Valgkomiteen
sitter et år.

15/16

Medlemskap i hovedlaget

16/16

Leieavtale Løa

17/16

Utstyret i Løa

18/16

Treningsdager Elite og betaling

19/16

Trenere til høsten

20/16

Turndraktbestilling

21/16

Eventuelt

Referat
Ansvar
11/16

Vi opprettholder tilbudet om treninger i mai for
apparatturn. Ingen trening førstkommende fredag

12/16

Informasjonssak. Hovedstyre inn i styremøte på neste
styremøte.

13/16

Foreldre ansvarliggjøres for hovedstyret sin fane.
Margit tar ansvar. Espen bærer turn sin fane. Wenche
undersøker muligheter for å få med matte (tjukkas)
Nina skriver på Facebook og oppfordrer til å møte.

Flere

14/16

Vi fordeler oppgaver og spør folk vi mener egner seg.

Alle

15/16

Legges ut på nettsidene – dialog med Rune Leirseth

Geir

Frist

16/16

Andre brukere av Løa er uforsiktige med bruken av
utstyr. Dette gir økt og unødvendig slitasje. Det jobbes
med saken.

Hans I

17/16

Mye slitasje på utstyret i Løa. 30 000 avsatt i budsjettet,
men ser ikke ut til å være nok. Reparasjon av utstyr hos
Stofflund.

Espen

18/16

Pris trening for elite 4 og 5 dager – 1200
3 dager – 900
2 dager – 600
1 dag - 300

19/16

De fleste trenere fortsetter. Det ble foretatt en
gjennomgang av satsingen vår og hvilke trenere vi har
mulighet til å tilby kontrakt videre.

20/16

Informasjon om turndraktbestilling. Vi holder tilbake betaling
inntil riktige varer er mottatt.

21/16

Vi lager sjekkliste for støvsuging i Løa. Kom med forslag på
hva lista bør inneholde – Geir lager skjemaet.

Geir/alle

