IL Sverre turn

Styremøte 2/2017
Dato: 21. mars 2017
Tilstede: Anne Kathrine Hundal, Arne Svendgård, Asbjørn Andre Dypdahl, Heidi Mie Nøst, Espen
Hermann, Nina Kjeøy, Kathrine Forfang (kom kl. 21.00)
Forfall: Wenche Leirhaug, Kristian Ringstad og Margit Strand
Referent: Nina Kjeøy
Sak

Innhold

Vedtak/ konklusjon

Oppfølging/
ansvar

8/17

Presentasjon av nytt styre

9/17

Gjennomgang av
arbeidsoppgaver knyttet til de
ulike styreverva

10/17

Møteplan for våren 2017

11/17

Barnekretsturnstevnet:
Status

Presentasjonsrunde
rundt bordet: Leder
Anne Kathrine Hundal,
styremedlem Heidi Mie
Nøst,
arrangementsansvarlig
Asbjørn Dypdahl,
kasserer Arne
Svendgård,
driftsansvarlig Espen
Hermann, sekretær
Nina Kjeøy
Gjennomgang av
oppgavene til leder,
sekretær, kasserer,
sponsoransvarlig,
trenerkontakt,
driftsansvarlig,
arrangementsansvarlig.
Dokument med
oppgaver knyttet til
verv oppdateres.
Nina Kjeøy
Følgende møtedatoer
Anne Kathrine
er satt: Onsdag 19.
Hundal
april kl. 18.00, mandag
15. mai kl. 19.00,
tirsdag 20. juni kl.
19.00. Kommer tilbake
til sted etter hvert.
Status over påmeldte:
Har ei liste over

Oppgaver i forkant av stevnet
Oppgaver på stevnet

12/17

Kretsting 31.3-1.4 på Backlund

13/17

Sikkerhet i Løa
Førstehjelpsutstyr
Forsikring

påmeldte. Vi må ha full
oversikt over antall
stevner etc., for
bestilling av medaljer.
Har ikke fått
informasjon fra
Stjørdalsblink om
overnatting og klatring
Dette må sjekkes opp.
Bør få oversikt over
hvem av våre turnere
som ønsker å
overnatte.
Foreldrekontaktenes
oppgave. Informasjon
om dette må ut.
Hvem skal være
ledsagere. Forslag om
at ungene har
armbånd med
foreldrenes tlf.nr. på.
Heidi Mie Nøst har god
erfaring med det fra i
fjor.
Oppgaver under
stevnet: Vi må ha
representanter fra oss
som har et overordnet
ansvar på stevnet som
kontaktpunkt og
koordinering.
Wenche Leirhaug
skulle egentlig
informere om
kretsting, men meldte
forfall. Anne Kathrine
Hundal sender ut
informasjon om
kretsting på epost.
Kretsting skulle
egentlig være to dager
31.03-01.04. Pga. liten
påmelding blir det kun
1. april. Anne Kathrine
Hundal stiller på møtet
fra styret. Asbjørn
Dypdal stiller også.
Saken utsettes.

Anne Kathrine
Hundal

Anne Kathrine
Hundal

Asbjørn
Dypdal, Anne
Kathrine
Hundal, Nina
Kjeøy

Anne Kathrine
Hundal

14/17

Dugnad på rydding og
støvsuging i Løa

15/17

Aktivitetsplan

16/17

17. mai

17/17

Informasjon og eventuelt

Anne Kathrine Hundal
foreslår at de partiene
som trener fire timer i
uka, settes opp på
dugnad. Kathrine
Forfang setter opp et
forslag på dugnadsliste
frem til sommeren:
Hva som skal gjøres og
hvem som gjør det.
Plan og oppskrift.

Kathrine
Forfang

Vurder hjemmesiden –
er det mulig med en
Nina Kjeøy
meldingsfunksjon som
varsler «påmelding nå»
etc.
Informasjon om at vi
har fane i borgertoget
Nina Kjeøy
må ut på infotavle i Løa
og på Facebook tidlig i
april.
Fanen er i så dårlig
forfatning at den ikke
kan brukes uten
reparasjon/utskiftning.
Vi har derfor kun flagg i
borgertoget. Det står IL
Sverre Turn på
flaggene.

