
 

  

 

Protokoll styremøte 

Tid: Onsdag 10. April 2019                                                                                                                                                   

klokkeslett: 17.30-20:00                                                                                                                                                   

Møterom: Bøtte 

 
Faste medlemmer som møtte: 

Petter Johnsen, Birgit Byklum Bjerke, Caroline Grønvik Gullhav, Kjerstin Andresen, Jan Myrslo-Kønig, Finn Tjomstøl, Bente 

Marie Olsen. 

Faste medlemmer som ikke møtte – gyldig fravær: 

Mohammed Chkontana og Anne Bjørkenes Christiansen  

 

Sak 11/19 Godkjenning av innkalling, agenda og møteprotokoll fra forrige møte 

Eventuelt saker: 

- Bank  

- Fjernlager 

- Apparater fra Grimstad 

- Juleavslutning 

- HMS / førstehjelpsutstyr 

- Dommerkurs/trenerkurs 

Godkjent 

 

Sak 12/19 – Referatsaker/postliste                                                                                                                                                                                          

Ingen saker 

 
Sak 13/19 – Konstituering av nytt styre 

Presentasjon av alle styrets medlemmer.  

 

 

 

 



 

  

Sak 14/19 – Landslagsutøvere fra ATF 

Bakgrunn: 

Et ønske om at styret har en gjennomgang av utgifter til ATF-utøvere som er en del av landslaget. Hva skal dekkes, hvem 

skal dekke og hvem dekkes. Tidligere har Foreldrelaget dekket deres utgifter, noe som har vært naturlig pga støtten fra fylket 

på 70 000 kroner per år. Nå har vi en ansatt trener som er på landslaget, samt noen utøvere.  

Vurdering:                                                                                                                                                                            

Det må være like vilkår for alle landslagsutøverne fra ATF, enten om de er på tropp eller apparat.. 

Vedtak:                                                                                                                                                                                      

ATF dekker 1000 kroner per landslagssamling og deltakeravgifter.  

En forutsetning for at ATF dekker disse utgiftene er at utøveren 

1. Er medlem av ATF og trener aktivt i ATF (har betalt treningsavgift de siste 12 månedene) eller 

2. Er medlem av ATF og er ansatt i ATF 

 

Sak 15/19 – Rollefordeling 

 Petter Johnsen – leder 

 Birgit Byklum Bjerke – nestleder, ansvar arrangementskomite 

 Mohammed Chkontana – ansvar politiattester og barneidrett 

 Caroline Gullhav Grønvik – ansvar sosiale medier/hjemmeside, utdanning av trenere/dommere 

 Finn Tjomstøl – sponsoransvarlig sammen med Annette Andersen 

 Jan Myrslo-Kønig – ansvar for søknader om økonomisk støtte 

 Yngve Stiansen – materialforvalter 

 Anne Bjørkenes Christiansen – ansvar for Mysoft og overgang til nytt datasystem/medlemsregister 

 Bente Marie Olsen og Kjerstin Andresen – ansvar for Foreldrelaget 

 

Sak 16/19 – Eventuelt 

Bank:  

Finn og Annette har mandat som sponsoransvarlige til å finne ut av våre avtaler med Sparebanken Sør i dag og hvilke 

avtaler de vil gi oss fremover og sammenligne tilbud fra dem med andre banker. Vi har vært i kontakt med Sparekassa som 

gjerne vil ha oss som kunde.  

Viktige punkter i vurderingen er: Innskuddsrente og sponsoravtale 

 

 



 

  

Fjernlager: 

Yngve får med seg et par  ”veteraner” og går gjennom fjernlageret og prøver og få ryddet og kastet innen 1.mai. 

Forhåpentligvis får vi sagt opp leieavtalen på fjernlageret.  

Apparater i Grimstad: 

Jan tar kontakt med GTIF og sjekker pris for kjøp av brukte apparater til apparatturn. Kommer tilbake med pristilbud fra 

GTIF.  

 

Juleavslutning 
 
Juleavslutning blir 7.desember. Arrangementskomiteen har ansvar for kiosk og inngang, mens trenerne har ansvar for hva 
som skjer på matta. Kontaktperson for trenerne ved dette arrangementet er Annette og Elisabeth Jacobsen.  
 
 
HMS 
 

Isposer og annet førstehjelpsutstyr bør ligge i hall og på lager lett tilgjengelig for de som har behov for det. Yngve og Jan er 

på saken slik at alle trenerne får instruksjon på hvor alt er, tilgang dersom det er låst inn i skap og innkjøp av nytt ved behov. 

 

Kursing av trenere 

Dette teamet blir videreført til neste styremøte. 

 

NESTE STYREMØTE: 

Onsdag 22.mai kl 18-20.   


