
 

  

 

Protokoll styremøte 

Tid: Onsdag 15. januar 2020                                                                                                                                                   

klokkeslett: 19:00-21:30                                                                                                                                                   

Møterom: Airball 

 
Faste medlemmer som møtte: 

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

Bente Marie Olsen 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Mohammed Chkontana og Anne Bjørkenes Christiansen  

 

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling, agenda og møteprotokoll fra forrige møte 

Eventuelt saker: 

- Hall 

- Fremtidige dugnader 

- Defileringsdress 

Sak 02/20  Referatsaker/postliste                                                                                                                                                                                          

Ingen saker 

 
Sak 03/20 – Status – Patrick 

- Timeplan vår 2020. Litt endringer. Blitt noen færre medlemmer, men det er vanlig på vårsesong siden 

noen flere velger utendørsidretter på vårsesongen.  

- Litt endring på treningstider. Flere har fått 30 minutter lenger treningstid.  

- Flere fulle partier, noen som er ledige. Har på grunn av stor etterspørsel opprettet et nytt freerun-parti på 

fredager.  

- Power-tumbling skal satses mer på fremover, men det er mest gunstig å ha rene power-tublere enn at 

det er kombinerte utøvere (PT og teamgym).  

- Blir gjort en endring på masterspartiet fra høsten 2020.  

- Juleoppvisning 2020 skal planlegges bedre og tema blir «Jungel».  

- Ble holdt et trenerkurs i hallen med stor suksess. Fire trenere fra Froland som deltok.  

- Knut er tatt ut til «trenerløftet» ved Olympiatoppen. Dette medfører at en veileder kommer 10 ganger i 

løpet av 2020 og følger hans treninger, samt at han stiller på fire samlinger i Oslo. Bra for klubben!  

 



 

  

 

Sak 04/20 – Budsjett 

Lin gikk gjennom budsjett og poster som det var knyttet spørsmål til. Snart i mål. Lin og Petter jobber med dette. Vi la inn 

60 000 kr på apparater da vi ønsker å imøtekomme noen ønsker fra apparatturn (skranke, bøylehest, sikringsutstyr jfr egen 

søknad til styret), samt en dobbeltrampoline som vi får kjøpt fra Danmark. Ønske fra Patrick.  

 

Sak 05/20 – Årsmøte og styrets sammensetning 

Styrets sammensetning for 2019 velger nesten alle å bli sittende av de som er på valg. Caroline ville ha en tenkepause og 

Mohammed var ikke tilstede, så han fikk ikke uttalt seg. Om noen av de to ikke velger å stille tilvalg, er styrets 

sammensetning stort nok til at vi ikke trenger å finne flere kandidater.  

Birgit Snakker med Tone Kroglund vedrørende valgkomiteen.  

ÅRSMØTE 2020 ble satt til 26.februar kl 18-19. Alle stemmeberettigede som har trening da må stille. De skal få 

dispensasjon fra trenerne.  

Sak 06/20 – Premieskap 

Det ble besluttet å sette av 40 000 kroner av 2020-budsjettet til premieskap. Må vente til etter årsmøte med å sette i gang 

prosessen. Yngve har pratet med vaktmester og skapene blir satt opp på galleriet.  

 

Sak 07/20 – Avtale med Brekke sport 

Vi er alle enige om at vi ønsker en avtale med Brekke sport, men vi må ha en nærmere gjennomgang av avtalen mellom 

Brekke sport, Scantrade og ATF da det var noen vilkår i avtalen som må diskuteres. Vi ble også enige om at vi kjøper opp 

restlageret fra Chopar og selger treningsdressene «billig» i hallen slik at vi fremover bestiller fra Brekke. Vil etterstreber å ha 

så lik dress som mulig slik at ikke alle føler seg forpliktet til å bytte dress før de må. Restlageret ligger i dag på ca 32 000 

danske kroner.  

Sak 08/20 – NM senior 

Patrick har ansvar for innbydelse til klubbene. Han holder kontakten med NIF/Hermod Buttedahl. Egen komite for NM senior. 

Alt er i rute. Lin viste oss oversikten over fortjeneste fra forrige gang vi arrangerte og vi må forberede oss på mye jobb uten 

stor fortjeneste.  

Sak 09/20 - Hall 

Petter informerer om den nye hallen som skal bygges. Vi vet ikke om ATF skal bli der de er eller om ATF skal inn i ny hall. 

Det foreligger flere alternativer, men ingen avgjørelser. Vi avventer og ser hva som skjer. Vi vil komme med så tidlig som 

mulig i prosessen. Fra styret er det mest naturlig at Petter, Finn og Yngve stiller på fremtidige møter. ØIF har hatt møte med 

Arendal eiendom, men ønsket ikke å ha dette møtet sammen med ATF da de ville legger frem sine ønsker/visjoner. Petter 

prøver å booke møte for ATF.  



 

  

10/20 – Fremtidige dugnader 

Må tas på neste styremøte, men foreldrelaget skal begrense dugnadsjobbig dette året. Vi skal ha de faste «ta-sjansen», 

rekruttsamling, turnskole og julegatene, men tar en pause med loddsalg, salg av effekter og salg av kalendre.  


