
Referat fra styremøte nr 06/09 i Eidsvold Turnforening, 
Gymnastikk og Turn, mandag den 18. mai 2009.  
 

Møtende: Monica Tømte, Sølwi Kraus, Helge Gundersen, Laila Myhrer, Mona Skøien, Erik 

Ekre, Trine Martinsen, Randi Foseid 

Forfall: - 

 

Sak nr 

 

54-09 Innkalling til styremøte med saksliste. 

Innkalling godkjent 

 

55-09 Godkjenning av styreprotokoll 5/2009 

 Forslag til vedtak: Godkjennes.     

 Vedtak: Godkjent 

 

56-09 Turnfestivalen 

 Nytt infoskriv deles ut på stevnetreningene onsdag 20. mai. Mona Skøien lager dette, 

og Helge Gundersen sørger for kopiering. Det er bestilt vann til busspassasjerene. 

Hallvaktene sørger for lister over busspassasjerer og telefonnummer og navn til 

foresatte under stevnedagen. 

 Vedtak: Godkjent  

 

57-09 Post 

Ingen 

  

58-09 8. mai 

Noen få av de unge utøverne våre representerte Eidsvold Turforening Gymnastikk og 

Turn under Glade mai dager på Råholt senteret 8. mai 2009. Dessverre var været og 

tidspunktet litt feil, og oppslutningen om arrangementet litt dårlig, slik at de ikke kom 

helt til sin rett denne dagen. Takk for deltakelsen likevel! 

 

59-09 LAM-midler 

Mona Skøien og Laila Myhrer fyller inn nødvendig informasjon i tilsendte søknad om 

Lokale Aktivitets Midler fra Eidsvoll kommune, og sender denne tilbake innen 

søknadsfristen som er 1. juni 2009.  

Vedtak: Godkjent 

 

60-09 Søknad om treningstider i Eidsvollhallen 

Vi har fått e-post fra Eidsvoll kommune om at vår søknad om treningstider i 

Eidsvollhallen neste skoleår er innvilget. 

 

61-09 Fevik 

Fevik-arrangementet mangler hjelp fra voksne til kjøkkenoppgaver under avviklingen 

av leiren. Laila Myhrer annonserte den ”ledige stillingen”, og tar kontakt med 

arrangøren for å få navneliste over våre deltakere for evt å ringe foresatte om jobben. 

Vedtak: Godkjent 

 



62-09 Pulsfestivalen 

Økonomikomiteen var ikke tilstede på møtet, men ble oppringt. De savner informasjon 

om tidligere arrangementer, og Randi Foseid sørger for at økonomikomiteen får den 

informasjonen/boken fra Else Furuseth. Mona Skøien lager Grasrotandels-lapper som 

kan deles ut denne dagen. Helge Gundersen kopierer opp. Erik Ekre sørger for at teltet 

er på plass 13. juni.  

 Vedtak: Godkjent 

 

63-09 Vannvittige dager 

 Det har kommet innbydelse til deltakelse under Vanvittige dager i Eidsvoll sentrum 

23. august 2009. Dette tas opp på neste styremøte i juni. 

Vedtak: Godkjent 

 

64-09 Drakter 

Draktene har ankommet. Laila Myhrer henter disse og sørger for at de er tilgjengelige i 

hallen fra onsdag.  

T-skjortene skal heretter selges for kr 60 pr stk. 

 Vedtak: Godkjent 

 

65-09 Eventuelt 

Nettsider – hva gjør vi? Helge Gundersen sjekker hva vi kan få av opplysninger av 

Eidsvold Turnforening Alliansen for å ligge som en link under samme paraply.  

 Sølwi Kraus kjøper inn oppslagstavle til bruk i hallen for å gi samme informasjon til 

samtlige under levering og henting av gymnaster. 

 Fra høsten skal innbetalinger av treningsavgifter skje via bank. Det må gis klar 

melding om gymnastens navn. Vi forsøker også å samle inn flest mulig e-postadresser 

for å lage en distribusjonsliste for informasjon til foresatte. 

 Ungdomsrepresentantene innkalles til neste styremøte for oppfølging av ideen om 

kick-off til høsten med evt en trener fra trener-poolen som gjest. 

 Vedtak: Godkjent 

 

 

 

 

 

 

 

Neste styremøte 8. juni 2009 kl  1900 på Klubbhuset på Myhrer. 

 

Ref  Mona Skøien  


