
 

  

 

Møteprotokoll 
 

 
 
 
 
 
Faste medlemmer som møtte: 
 
Navn:       Funksjon: 

 
Christina Ødegård      Styreleder 
Vanja Haltorp      Personalansvarlig 
Mohammed Chkontana     Nestleder               
Petter Johnsen      Styremedlem 
Anne B. Christiansen     Styremedlem 
      
 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
 
Navn:       Funksjon: 

 
Marte B. Fossestøl      Styremedlem  
Yngve Stiansen       Styremedlem 
Caroline Grønvik Gullhav     Styremedlem 
 
          
Varamedlemmer som møtte: 
 
Navn:       Møtte for: 

Birgit Byklum Bjerke     Caroline Grønvik Gullhav    
Lennart Tønnesen      Yngve Stiansen 
 
Andre som møtte: 
 
Navn:       Funksjon: 

 
 
 
Sak 27/17 - Merknader til innkalling: 
Ingen 
 
Sak 28/17 - Godkjenning av agenda og eventuelt saker 
 
Agenda godkjent. 
 
29/17 – Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Protokoll godkjent med en korreksjon av navn 

Styremøte 
Dato: 22.06.17, 
Sted: Møterom Bøtte 

Tid: 17:00-18:30 



 

  

 
 
 
 
 

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 

27/17 Godkjenning av innkalling   x 

28/17 Godkjenning av agenda og eventueltsaker   x 

29/17 Godkjenning av referat fra forrige møte   x 

30/17 Referatsaker/postliste x   

31/17 Orienteringer    x x  

32/17 Ansettelse av daglig leder  x x 

33/17 Treningsavgift 2017/18  x x 

34/17 Studietur september 2017  x x 

35/17 Eventuelt  x x 

 
Sak 30/17 – Referatsaker og postliste                                                                                                                             
Norges idrettsforbund lanserer nettsidene ungdomsløftet.no, invitasjon til GymX convention, Utlysning arraangør SALTO 
helger, Innkalling til fondsmøte i stiftelsen Aust-Agder idrettsfond, Utlysning av midler fra Extrastiftelsen, Norway 
summergames 
 
Sak 31/17 – Orienteringer                                                                                                                                                          
Orientering fra møte med Fylkeskommunen og Arendal KF, samt status i saken. 
 
Sak 32/17 – Tilsetting av daglig leder 
 
Bakgrunn:                                                                                                                                                                                    
På årsmøte for 2015 fikk styret fullmakt til å arbeide med å få på plass en daglig leder. Styret vedtok i sak 25/17 at det skal 
utlyses en stilling som daglig leder der det er ønskelig at 40% er administrativt og 60% er breddetrener.  
 
Vurdering:                                                                                                                                                                                      
Legges frem i møte. 
 
 
Forslag til vedtak:                                                                                                                                                                   
Styret ønsker å tilby Hilde Tønnessen stilling som daglig leder i 50 % stilling. Stillingen er en prøveordning på ett år, og 
evalueres våren 2018. Stillingen kan omgjøres til fast stilling.  
 
Styrets behandling:  
Lennarts habilitet ble vurdert, styret voterte over habiliteten og han ble ansett som inhabil. Han fratrådte setet 
Det ble lagt frem samlet forslag om at vi går bort fra å skrive prøveordning i vedtaket.  
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt,. 
 
 



 

  

Vedtak:                                                                                                                                                                   
Styret tilbyr Hilde Tønnessen stilling som daglig leder i 50%  stilling. Stillingen er for 1 år og evalueres våren 2018. Det er 
ønskelig at Hilde tiltrer stillingen i løpet av august 2017. 
 
Sak 33/17 – Treningsavgift 2017/18 
Bakgrunn:                                                                                                                                                           
Treningsavgiftene i Arendals Turnforening har ikke blitt justert siden 2013/14. Treningsavgiftene varierer ut fra hvilket parti og 
hvilken aldersgruppe det gjelder. Vi ønsker at avgiftene skal være sammenliknbare i forhold til antall timer i hallen. 
Lønnsutgiftene for foreningen stiger. Foreningen har tidligere vedtatt at inntektene fra treningsavgifter og lønnsutgifter skal 
balansere. Skal vi ha dyktige trenere samtidig som vi skal følge beslutningen over, betyr dette at vi må øke treningsavgiftene.  
En ytterligere begrunnelse for å øke avgiften pr parti er at vi ønsker å utvide høstsesongen med minst 1 uke og vårsesongen 
med minst 3 uker. Dette gjør at sommerskolen vil utgå til fordel for en utvidet vårsesong for alle tropps og breddepartier.  
Samtidig som vi må øke treningsavgiften så bør vi ikke øke den alt for mye. Sammenlikner vi oss med GTIF så har de en 
treningsavgift på rundt 500kr /parti/gang i uken med et øvre tak på 2000 kr.  
Tabellen under viser treningsavgift slik den har vært siden ca. 2014 og frem til i dag med antall uker pr sesong. Videre er det 
gitt forslag til antall uker trening på høstsesong og tilhørende avgift og tilsvarende for vårsesongen. Det er ønske om at det 
fra 2018 blir lik pris for vårsemester som for høstsemester og at det da blir «Forslag pris vår» som er gjeldende.  
Treningsavgiften bør gjennomgås hvert år. 
De er to muligheter for implementering: 

1. Gradvis oppjustering av pris. Første økning høsten 2017, ytterligere økning våren 2018. Prisforslag våren 2018 blir 
gjeldende også for høsten 2018 

2. All økning med en gang, dvs. at prisforslag for våren 2018 blir gjeldende også for høsten 2017. 
 
Fordelen med nr. 2 er at vi unngår en ytterligere økning av avgiften samtidig som medlemskontingenten også skal betales.  

Partinavn våren 
2017* 

Timer per 
uke 

Uker pr 
sesong 

2014-2017 

Pris 
2014-
2017 

Uker pr 
Høst 

Forslag 
pris Høst 

Uker 
pr Vår 

Forslag 
pris Vår 

Prisøkning 
høst 

Ytterligere 
prisøkning 

vår 

GymLek 0.75 15 600 16 700 18 900 100 200 

GymSkole 1+2 1 15 700 16 800 18 1000 100 200 

Gym 9-10 år 1 15 800 16 1000 18 1000 200 0 

Gym 11-13 år 1 15 900 16 1000 18 1000 100 0 

Gym 14-16 år 2 15 1000 16 1500 18 1500 500 0 

Masters (Turn, 
Freerunning og 
GymX) 2 15 500 16 800 18 1000 300 200 

Freerunning 1 15 800 16 800 18 1000 0 200 

Grenseløs Turn 1 15 500 16 800 18 1000 300 200 

Vannaerobic (Stinta) 1 15 800 16 800 18 1000 0 200 

Vannaerobic (Atletica 
medlem) 1 15 300 16 300 18 500 0 200 

Tropp 9-10 år jenter 1.5 15 1300 16 1300 18 1500 0 200 

Tropp 10-13 gutter 3 15 1800 16 2000 18 2000 200 0 

Tropp 11-13 år jenter 3 15 1800 16 2000 18 2000 200 0 

Tropp 14-16 år mix 4 15 2000 16 2000 18 2000 0 0 

Apparat-turn 
gutter/jenter 4 15 1800 16 2000 18 2000 200 0 



 

  

Rytmisk Gymnastikk 
åpent 1 15 800 16 800 18 1000 0 200 

Rytmisk Gymnastikk 
lukket 4 15 1600 16 2000 18 2000 400 0 

Tropp Aspirant 3 22 1800 22 2000 22 2000 200 0 

Tropp Rekrutt 6 22 3000 22 3000 22 3000 0 0 

Tropp Junior 2/junior 
gutter 6 22 3000 22 3000 22 3000 0 0 

Tropp Junior1/Senior 10 22 3500 22 3500 22 3500 0 0 

Powertumbling 1 22 1000 22 1000 22 1000 0 0 

Gymlek Mini 
Utvalgte 
Lørdager 

100 kr pr drop-in time 
Søskenmoderasjon: Barn 2, 3 osv betaler 50 kr pr drop-in time.  
(3 søsken betaler da totalt 200 kr) 

Gymlek Maxi 
Utvalgte 
Lørdager 

100 kr pr drop-in time 
 

*Partinavn endres etter behov 
 
Forslag til vedtak: 
Styret vedtar forslaget til nye treningsavgifter gitt i tabellen over og ønsker å implementere dem etter alternativ 2. Følgende 
treningsavgifter skal gjelde for sesongen 2017/2018: 
 

Partinavn våren 2017* 

Treningsavgift 
2017/2018 

NOK 

GymLek 900 

GymSkole 1+2 1000 

Gym 9-10 år 1000 

Gym 11-13 år 1000 

Gym 14-16 år 1500 

Masters (Turn, Freerunning og GymX) 1000 

Freerunning 1000 

Grenseløs Turn 1000 

Vannaerobic (Stinta) 1000 

Vannaerobic (Atletica medlem) 500 

Tropp 9-10 år jenter 1500 

Tropp 10-13 gutter 2000 

Tropp 11-13 år jenter 2000 

Tropp 14-16 år mix 2000 

Apparat-turn gutter/jenter 2000 

Rytmisk Gymnastikk åpent 1000 

Rytmisk Gymnastikk lukket 2000 



 

  

Tropp Aspirant 2000 

Tropp Rekrutt 3000 

Tropp Junior 2/junior gutter 3000 

Tropp Junior1/Senior 3500 

Powertumbling 1000 

Gymlek Mini 
100/lørdag 

Søskenmoderasjon 

Gymlek Maxi 100/lørdag 

 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Styret vedtar forslaget til nye treningsavgifter gitt i tabellen over og ønsker å implementere dem etter alternativ 2. Følgende 
treningsavgifter skal gjelde for sesongen 2017/2018: 
 

Partinavn våren 2017* 

Treningsavgift 
2017/2018 

NOK 

GymLek 900 

GymSkole 1+2 1000 

Gym 9-10 år 1000 

Gym 11-13 år 1000 

Gym 14-16 år 1500 

Masters (Turn, Freerunning og GymX) 1000 

Freerunning 1000 

Grenseløs Turn 1000 

Vannaerobic (Stinta) 1000 

Vannaerobic (Atletica medlem) 500 

Tropp 9-10 år jenter 1500 

Tropp 10-13 gutter 2000 

Tropp 11-13 år jenter 2000 

Tropp 14-16 år mix 2000 

Apparat-turn gutter/jenter 2000 

Rytmisk Gymnastikk åpent 1000 

Rytmisk Gymnastikk lukket 2000 

Tropp Aspirant 2000 

Tropp Rekrutt 3000 

Tropp Junior 2/junior gutter 3000 



 

  

Tropp Junior1/Senior 3500 

Powertumbling 1000 

Gymlek Mini 
100/lørdag 

Søskenmoderasjon 

Gymlek Maxi 100/lørdag 

 
 
 
Sak 35/17 – Studietur september 2017 
Bakgrunn:                                                                                                                                                                              
Jacob ønsker å sende Hans og Andreas på kurs i Oslo første helg i september. Dette er et kurs som gir mulighet for 
inspirasjon både rundt bredde/troppsgymnastikk samt for apparatturn.  
Kursavgift: 2 x 2100          kr 4 200                                                                                                                                                                     
Hotell:       2 x 1500           kr 3 000 
Total kostnad__________kr 7 200 
 
Forslag til vedtak: 
Kurset innvilges innenfor de rammene som er gitt i budsjettet.  
 
Styrets behandling: 
Styret diskuterte forslag til vedtak og følgende forslag til vedtak ble lagt frem av styret samlet:  
Kurset innvilges innenfor en ramme på kr 7200 kr inkludert reise og diett.  
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak:                                                                                                                                                 
Kurset innvilges innenfor en ramme på kr 7200 kr inkludert reise og diett.  
 

Sak 36/17 – Studietur Stavropol 
Bakgrunn 
Jacob og Jonas ønsker å dra på studietur til Stavropol i Russland i august 2017. Styret i ATF har tidligere ytret at det er viktig 
med faglig påfyll. Jacob har laget følgende budsjett for studietur: 



 

  

 
Figur 1 Budsjett mottatt fra Jacob 16.06.2017 

 
 
Forslag til vedtak: 
Vi mener det er viktig med faglig påfyll og støtter en studietur til Stavropol. Det forutsettes at reise og opphold holdes 
innenfor budsjett skissert i mail 16.06.2017. Dette betyr at ATF dekker reiseutgifter på inntil kr. 11 000 samt hotellutgifter på 
inntil USD 960 (kr 8200). Dette er totalt for begge. Diett samt utgifter til transport tur/retur flyplass og parkering må dekkes 
selv. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Vi mener det er viktig med faglig påfyll og støtter en studietur til Stavropol. Det forutsettes at reise og opphold holdes 
innenfor budsjett skissert i mail 16.06.2017. Dette betyr at ATF dekker reiseutgifter på inntil kr. 11 000 samt hotellutgifter på 
inntil USD 960 (kr 8200). Dette er totalt for begge. Diett samt utgifter til transport tur/retur flyplass og parkering må dekkes 
selv. 
 
 
Sak 37/17 – RG høsten 2017 
Bakgrunn 
Tatsiana Torskeberg og Svetelina ønsker kun å ha konkurranseparti i RG høsten 2017. Det er i utgangspunktet ikke ønskelig 
med kun konkurransparti innen en gren i klubben. Det bør også være åpne partier, ref apparatturn. Det er mangel på dyktige 
RG trenere i området og vi ser derfor to mulige veier videre: 

1. Legge ned RG i Arendals Turnforening fra høsten 2017 



 

  

2. Beholde konkurranseparti for RG høsten 2017. Både Tatsiana og Svetelina sammen med Sportslig leder prøver å 
finne ny trener til breddeparti RG våren 2018. Dersom dette ikke lykkes legges RG ned ii Arendals Turnforening fra 
våren 2018. 

 
Forslag til vedtak: 
Arendals Turnforening opprettholder konkurranseparti for RG høsten 2017. Både Tatsiana og Svetelina sammen med 
Sportslig leder prøver å finne ny trener til breddeparti RG våren 2018. Dersom dette ikke lykkes legges RG ned i Arendals 
Turnforening fra våren 2018. 
 
Styrets behandling: 
Styret diskuterte forlagt til vedtak og styret ble samle enige om å lage nytt forslag til vedtak.  
 
Nytt forslag til vedtak: 
Det er en forutsetning at alle dagens RG gymnaster får et tilbud om RG trening høsten 2017. 
 

1. Arendals Turnforening opprettholder et åpent konkurranseparti for RG høsten 2017. Konkurransepartiet kan lukkes 
når det er på plass trener for åpent RG parti. Alle nåværende RG gymnaster skal tilbys plass på det åpne 
konkurransepartiet. Ingen nyrekruttering frem til åpent parti er på plass.   

2. Fortsetter som våren 2017 med de trenerressursene vi har tilgjengelig 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Det er en forutsetning at alle dagens RG gymnaster får et tilbud om RG trening høsten 2017. 
 

1. Arendals Turnforening opprettholder et åpent konkurranseparti for RG høsten 2017. Konkurransepartiet kan lukkes 
når det er på plass trener for åpent RG parti. Alle nåværende RG gymnaster skal tilbys plass på det åpne 
konkurransepartiet. Ingen nyrekruttering frem til åpent parti er på plass.   

2. Fortsetter som våren 2017 med de trenerressursene vi har tilgjengelig 

 
Sak 38/17 – Apparatturn Jenter høsten 2017 
Bakgrunn 
Trenersituasjonen for apparatturn jenter er uklar for høsten 2017. Det trengs en trener med mer kompetanse enn dagens 
trenere har. Det er også signalisert at de som er trenere nå ikke ønsker å fortsette dersom det ikke kommer inn mer 
kompetanse. Dette gjør situasjonen til høsten uklar.  
Våren 2017 har vært en prøveordning der apparatjentene trente sammen med rekrutt 1 dag i uken. Det heller ikke ønskelig 
at ATF kun skal ha lukket parti i apparatturn jenter. En forutsetning for å ha et lukket parti må være at det også finnes et 
åpent parti.  
 
Vi vurderer det slik at vi har to muligheter for høsten 2017:  
1. Vi får ikke inn ny trener og eksisterende trenere ønsker derfor ikke å fortsette. Vi avvikler apparatturn jenter høsten 2017 
2. Vi forsøker å fortsette med noe apparatturn kombinert med tropp/rekrutt. Dette avhenger av at Lilli, Ingrid og Espen 
fortsetter. Det arbeides for at vi finner ny trener i løpet av høsten 2017. Dersom dette ikke lykkes så avvikles apparatturn 
jenter våren 2018. 
 
Forslag til vedtak: 
Vi fortsetter med apparatturn kombinert med aspirant/tropp/rekrutt. Dette avhenger av at Lilli, Ingrid og Espen fortsetter. Det 
arbeides for at vi finner ny trener i løpet av høsten 2017 samtidig som det utarbeides en plan for åpent parti for apparatturn 
jenter. Dersom dette ikke lykkes så avvikles apparatturn jenter våren 2018. 
 
Styrets behandling: 
Styret diskuterte forlagt til vedtak og styret ble samle enige om å lage nytt forslag til vedtak.  



 

  

 
Nytt forslag til vedtak: 
Arendals Turnforening opprettholder et breddeparti for apparatturn jenter høsten 2017 med maks 10 gymnaster. Partiet skal 
være åpent. Det arbeides for å få inn ny kompetent apparattrener. Dette avhenger av at Lilli, Ingrid og Espen fortsetter. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Arendals Turnforening opprettholder et breddeparti for apparatturn jenter høsten 2017 med maks 10 gymnaster. Partiet skal 
være åpent. Det arbeides for å få inn ny kompetent apparattrener. Dette avhenger av at Lilli, Ingrid og Espen fortsetter. 
 


