
 

  

 

Møteprotokoll 
 

 
 
 
 
 
Faste medlemmer som møtte: 
 
Navn:       Funksjon: 

 
Christina Ødegård      Styreleder 
Vanja Haltorp      Styremedlem 
Anne B. Christiansen     Styremedlem 
Caroline Grønvik Gullhav     Styremedlem     
Yngve Stiansen       Styremedlem 
 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
 
Navn:       Funksjon: 

 
Marte B. Fossestøl      Styremedlem  
Mohammed Chkontana     Nestleder               
Petter Johnsen      Styremedlem 
 
Varamedlemmer som møtte: 
 
Navn:       Møtte for: 

Birgit Byklum Bjerke     Mohammed Chkontana    
Lennart Tønnesen      Petter Johnsen 
 
Andre som møtte: 
 
Navn:       Funksjon: 

Hilde Tønnesen      Daglig leder 
 
 
Sak 36/17 – Godkjenning av innkalling 
 
Sak 37/17 - Godkjenning av agenda og eventuelt saker 
 
Agenda godkjent. 
 
Sak 38/17 – Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Protokoll godkjent  
 
 
 

Styremøte 
Dato: 01.09.17, 
Sted: Møterom Bøtte 

Tid: 16:15-18:00 



 

  

 

Saksliste: 
 
I = Til styrets informasjon                                                                                                                                                                                    
D = Til diskusjon i styret. De viktigeste innspillene bør protokollføres                                                                                                               
B = Til beslutning i styre 
 

 
Saksnr. 
 

 
Sak 

 
I 

 
D 

 
B 

36/17 Godkjenning av innkalling   x 

37/17 Godkjenning av agenda og eventueltsaker   x 

38/17 Godkjenning av referat fra forrige møte   x 

39/17 Referatsaker/postliste x   

40/17 Orienteringer    x x  

41/17 Forventningsavklaringer/prioriterte arbeidsoppgaver daglig leder x x  

42/17 Fullmakt/disponent kontantuttak ved arrangementer  x x 

43/17 Oppfølging av vedtak 19/16 – Ny struktur av foreningen  x x 

44/17 Foreldrelaget  x x 

45/17 Eventuelt  x x 

 
Sak 39/17 – Referatsaker og postliste                                                                                                                                                                                                            
Utlysning arrangering av Nordisk mesterskap, Agderpokalen, Påmelding til hjelpetrenerkurs, Kretsdommerkurs Turn kvinner, 
Tilsagn underskuddsgaranti                                                                                                                            
 
Sak 40/17 – Orienteringer                                                                                                                                                          
Orientering vedrørende henvendelse fra en tidligere trener 
 
Sak 41/17 – Forventningsavklaringer/prioriterte arbeidsoppgaver daglig leder 
 
Styrets behandling 01.09.2017  
Avklaringer og diskusjon med daglig leder.  
 
Sak 42/17 – Fullmakt/disponent på kontantuttak ved arrangementer 
 
Vedtak:                                                                                                                                                     
 
Følgende personer skal være disponent for Arendals Turnforenings hovedkonto: 3000. 30. 31841 i tillegg til Christina 
Ødegård og Lin Knutsen 

1. Hilde Tønnesen F.nr: 270972 xxxxx  

2. Yngve Stiansen, F.nr: 030376 xxxxx 

3. Birgit Byklum Bjerke, F.nr: 100672 xxxxx 

4. Petter Johnsen, F.nr: 070272 xxxxx 

5. Mohammed Chokontana, F.nr: 190378 xxxxx 

6. Marte B. Fossestøl, F.nr: 290894 xxxxx 

 

 
  



 

  

Sak 43/17 – Oppfølging av vedtak 19/16 – Ny struktur av foreningen 
 
 
Vedtak: Styrets økte satsning på elitenivå ved å ansette ytterligere en elitetrener skal også gjenspeile seg i aspirant og 
rekrutt. Slik aspirant og rekrutt i dag har blitt organisert er ikke i tråd med foreningens formål. I Arendals Turnforening skal 
også fremtidens elite satses på. Sportslig leder og daglig leder er ansvarlig for å implementere treningen i tråd med det styret 
har blitt presentert i møte den 22.06.16, og sørge for god rekruttering av talenter til elitepartiene. 
 
 
 
Sak 44/17 – Foreldrelaget 
 
Vedtak: 
Foreldre til barn som deltar i konkurranseparti i Arendals Turnforening kan delta i Foreldrelaget. Foreldrelagets formål er å 
samle inn penger som skal benyttes til utgifter i forbindelse med deltakelse i disse partiene. Dette kan være reiser, 
konkurranser, forberedelse til konkurranser og turndrakter. Pengene foreldrelaget samler inn settes på egen prosjektkonto 
og tildeling av midler skal prioriteres etter visse etterprøvbare kriterier.  
Dugnader i regi av Foreldrelaget skal rapporteres i forkant til Dugnadsansvarlig i styret slik at styret er informert om hva 
turnforeningen deltar i. Det er opp til Foreldrelaget å bestemme hvilke dugnader de ønsker å delta i utenom fellesdugnader i 
foreningen.  
Det forutsettes at foreldrelaget deltar på lik linje som resten av foreningen i dugnad der hele foreningen jobber sammen. 
Dette er juleoppvisningen, sommeroppvisning osv. 
Foreldrelaget må velge en leder/kontaktperson som kan representere foreldrelaget mot styret. Denne personen skal 
sammen med Daglig leder og Regnskapsfører ha kontroll på prosjektkontoen.  
 
 
 
 
 
Arendal 20.01.17 
 
 
 
Christina Ødegård                    Vanja Haltorp    Yngve Stiansen 
 
 
 
 
 
Caroline Grønvik Gullhav                   Anne. B. Christiansen                Lennart Tønnesen 
 
 
 
Birgit 
 
 


