
 

  

 

 

Til medlemmene i Arendals Turnforening 

 

Innkalling til årsmøte i Arendals Turnforening 

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Arendals Turnforening.  

Årsmøtet avholdes torsdag den 28.03.19 kl. 18:00 på Sør Amfi, møterom Airball. 

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøte, senest 14.03.19 

til styreleder@arendalsturnforening.no.  

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet 

på www.arendalsturnforening.no 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt 

kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, 

forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

Styret  

 

  



 

  

Til medlemmer i Arendals Turnforening                                                                                        14.03.19 

Styret viser til innkalling til årsmøte 26.02.19. 

Årsmøtet avholdes den 28.03.19 kl. 18:00 på Sør Amfi, møterom Airball 

Årsmøtet har følgende saker: 

Sak 1: Godkjenne de stemme berettigede 

Sak 2: Godkjenne innkallingen 

Sak 3: Godkjenne sakslisten 

Sak 4: Godkjenning av forretningsordenen 

Sak 5: Valg av dirigent 

Sak 6: Valg av referent 

Sak 7: Valg av to medlemmer til underskrift av protokollen 

Sak 8: Behandle Arendals turnforenings årsmelding 

Sak 9: Behandle Arendals turnforenings reviderte regnskap 

Sak 10: Behandle saker til årsmøte         

Sak 11: Fastsettelse av medlemskontingent 

Sak 12: Fastsettelse av treningsavgift  

Sak 13: Vedta Arendals Turnforenings budsjett for 2019 

Sak 14: Arendal Turnforenings organisasjonsplan 

Sak 15: Valg 

Vedlegg: 

- Styrets forslag til forretningsorden 
- Arendals Turnforenings årsmelding 2018 
- Regnskap med revisors beretning 
- Forslag til saker 
- Styrets forslag til medlemskontingent  
- Styrets forslag til treningsavgifter 
- Styrets forslag til budsjett 
- Styrets forslag til organisasjonsplan 
- Valgkomiteen innstilling 

 



 

  

Sak 4 – Forslag til forretningsordenen 

 

1. Årsmøte ledes av den valgte dirigenten. 
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedrag 

settes taletiden til 5. min første gang, 3. min andre gang, og 2. min 3 gang.  
4. Dirigenten kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter behov. 
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsordenen har 1. min taletid. 
6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn. Forslag 

kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake, og nye 
forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.  

7. Med unntak av lovendringer gjøres alle vedtak eller valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke 
stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes ikke som avgitt. 

8. I protokollen skal det settes inn hvem som har ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for 
og imot. 

 

 

  



 

  

 

Sak 8: Behandle Arendals turnforenings årsmelding 

Se eget vedlegg for årsmelding 

 

Sak 9: Behandle Arendals turnforenings reviderte regnskap 

Se eget vedlegg for revidert regnskap 

 

Sak 10: Behandle saker til årsmøte 

Ingen saker har kommet inn til årsmøtet 

 

  



 

  

 

 

Sak 11 – Fastsettelse av medlemskontingent 

 

Bakgrunn: 

Styret fremlegger forslag til kontingentsatser for Arendals Turnforenings medlemmer. Idrettstinget har vedtatt at 

kontingenten minimum må være på kr 100 pr. år pr. medlem.  

Medlemskontingenten betales en gang i året og går fra 01.01.xx-31.12.xx. Medlemskontingenten er pr. dags dato 

i Arendals Turnforening kr 500.  

Vurdering: 

Styret mener at dagens medlemskontingent er på riktige nivå, og ønsker ikke å foreslå noen økning eller 

reduksjon i medlemskontingenten.  

Styrets forslag til vedtak: 

Medlemskontingenten forblir uendret.  

  



 

  

 

 

Sak 12 – Fastsettelse av treningsavgift 

Bakgrunn: 

Treningsavgiftene bør justeres med jevne mellomrom.  

 

Vurdering: 

Treningsavgiftene bør gjennomgås og eventuelt justeres en gang i året. Styret ser at det er ulik belastning av 

treningsavgift mellom de ulike partiene, og ønsker så langt som mulig å jevne disse ut slik at det er ett fornuftig 

forhold mellom resurs bruk, treningstid og kostnader, mot belastet treningsavgift. Det forslås ett tak på justering 

av treningsavgift på 500 kr per år. 

Styret ber årsmøte om fullmakt til å gjennomgå og eventuelt vedta nye treningsavgifter i 2019. 

  

Forslag til vedtak: 

Styret gis fullmakt til å gjennomgå og eventuelt fastsette nye treningsavgifter. De nye treningsavgiftene trer i kraft 

ved sesong start. 

  



 

  

 

 

Sak 13: Vedta Arendals Turnforenings budsjett for 2019 

Se eget vedlegg for budsjett 

 

  



 

  

 

Sak 14: Arendal Turnforenings orginisasjonsplan 

Styret forslår å endre gjeldende organisasjonsplan slik at klubbens aktivitet og organisasjon bedre reflekteres. 

Vi har i 2019 ikke videreført daglig leder, men får i august ny sportslig leder som vil ha både sportslig, men også 

administrativt ansvar.  

Vi ønsker også å tydeliggjøre foreldrelagets rolle og trekke dette nærmere inn under styret. Hall komite har 

manglet i tidligere organisasjonsplaner, og er nå kommet med.  

Styret rapporterer til Årsmøtet. Sportslig leder, Arrangementskomité, Hallkomite og Foreldrelag rapporterer til 

Styret. 

Arrangementskomiteen jobber opp mot arrangementer og koordinerer de ulike arrangementene og 

dugnadsarbeidene som foregår i foreningenes regi. 

Under Sportslig leder er trenere og de ulike gruppene/partiene og eventuelt Sportslig utvalg med 

trenerakademiet. Vi ønsker at sportslig leder gis frihet til å definere denne strukturen når han er på plass.  

Foreldrelaget er organisert rundt eksisterende foreldrelag for tropps gymnastikk og power tumbling, og skal jobbe 

med å skaffe inntekter for å finansiere toppsgymnastenes og power tumbling deltagelse i konkurranser, samt 

organisere det praktiske rundt deres reiser. Det er hensiktsmessig å etablere flere foreldregrupper i ATF etter 

samme modell. 

Styret og valgkomite ønsker også bedre representasjon fra de ulike aktivitetene, og ønsker leder for foreldrelig 

samt representasjon for apparat turn inn i styret. Det er også ønskelig å styrke arbeidet med sponsor inntekter til 

klubben, og det ønskes derfor ett styre utover minimums antall som satt i klubben lov norm. 

Styrets forslag til vedtak: Styret foreslår at følgende organisasjonsplan vedtas. 
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Sak 15 – Valg 

 

FORSLAG FRA VALGKOMITEEN TIL ÅRSMØTET 2019 

Leder   Petter Johnsen    velges for 1 år  

Nestleder  Birgit Byklum Bjerke   velges for 1 år 

 

 

Styremedlemmer 

Styremedlem  Mohammed Ali Chkontana  ikke på valg 

Styremedlem  Caroline Grønvik Gullhav  ikke på valg 

Styremedlem  Finn Tjomstøl    velges for 2 år 

Styremedlem  Kjerstin Andresen   velges for 2 år 

Styremedlem  Jan Myrslo-Kønig   velges for 2 år 

 

Materialforvalter Yngve Stiansen   velges for 2 år 

 

Varamedlem  Bente Marie Olsen   velges for 1 år 

Varamedlem  Anne B. Christiansen   velges for 1 år 

 

- Birgit Byklum Bjerke ble valgt for styremedlem for 2 år i 2018, og vil dersom valgt til nestleder gå ut av 

rollen som ordinært styremedlem. Erstattes av Kjerstin Andresen.  

 

Revisorer  Turid Andersen   ikke på valg 

   Stig Nilssen    velges for 2 år 

 



 

  

Hallkomitee (med materialforvalter som leder) 

Elisabeth Jacobsen      ikke på valg 

Mohammed Ali Chkontana     ikke på valg 

 

Valgkomiteen foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å utpeke representanter til ting og 

møter.  

 

 

 


