
Referat fra styremøte nr 08/09 i Eidsvold Turnforening, 
Gymnastikk og Turn, onsdag den 14. august 2009  
 

Møtende: Monica Tømte, Sølwi Kraus, Randi Foseid, Trine Martinsen, Erik Ekre, Helge 

Gundersen og Mona Skøien 

Forfall: Laila Myhrer  

 

Sak nr 

 

76/09 Innkalling til styremøte med saksliste. 

Vedtak: Godkjent 

 

77/09 Godkjenning av styreprotokoll 7/2009 

 Vedtak: Godkjent 

 

78/09 Innkommet post 

 Fra kretsen: Invitasjon til den store kurshelgen. Laila Myhrer har fått invitasjonen 

direkte, og har ansvar for påmeldinger. 

 Fra Eidsvoll kommune: Egil M Dahlum meddeler i e-post at ETF-standen i forbindelse 

med 100 års jubileet er avlyst.  

 Han informerer samtidig om at brukere av Råholthallen blir overført Eidsvollhallen i 

september på grunn av vedlikeholdsarbeid i Råholthallen, og at dette kan ramme vår 

treningstid for de minste utøverne i Eidsvollhallen. Monica Tømte sender svar om at 

dette er uaktuelt for oss, ikke minst fordi vi allerede har bestilt annonse for oppstart og 

fordi dette rammer utøveres grunnlag for all idrett, og at vi er inne i  

arrangementsforberedelser til turnstevnet neste år. Samtidig forsøker vi å finne andre 

løsninger for våre utøvere – vi kontakter Akershus fylkeskommune og Vilberg skole. 

 Vedtak: Godkjent 

 

79/09 HMS kurs 

Den 18/8 deltok Helge Gundersen, Monica Tømte, Sølwi Kraus og Mona Skøien på 

HMS kurs i Eidsvollhallen. De får nå utstedt inngangsbrikker til hallen. Etter 

informasjon på HMS kurset har trenerne ansvar for alle utøvere i hallen, og må nå 

pålegges å til en hver tid ha full oversikt over hvor mange utøvere de har ansvar for 

hver gang. Dette i henhold til brannforskrifter. Foreldre på tribunen får informasjon 

via oppstartsinfoen om at de sitter på eget ansvar. 

 

80/09 Treningsstart 

Vi starter opp 26/8. Fremmøte for flest mulig av styret kl 1630 for å flytte inn i den 

nye boden. Husk hengelåser. Alle utøvere får utdelt infobrev (og de som trenger det 

får innbetalingsgiro) med opplysninger om innbetaling av treningsavgift. Forfall for 

treningsavgiftene er 16/9. Etter dette vil utøvere bli utestengt fra trening til betaling 

finner sted. Sølwi lager infoskriv og sender til Mona som kopierer opp og tar med. 

Vedtak: Godkjent 

 

81/09 Trenersituasjon 

Lill Katrin og Frida er bortreist med skolen første treningsuke. Kristina, Linda og Ivar 

er hovedtrenere denne gangen, og Sølwi og hennes mann kan stille som trenere 



dersom det er nødvendig. Laila Myhrer blir forespurt om hun kan organisere dette 

denne dagen. 

Vedtak: Godkjent 

 

82/09  Hjemmesider 

Helge Gundersen la frem forslag til sponsoravtale i forbindelse med våre nye 

hjemmesider. Styret gikk igjennom forslaget og laget små endringer. Helge oppdaterer 

og sender rundt til styret. Vi har felles ansvar for å skaffe sponsorer. 

Vedtak: Godkjent 

 

83/09 Vanvittige dager 

 Økonomikomiteen sliter med dårlig respons fra foreldre når de ringer rundt for å 

rekruttere til dugnader, men har bestemt seg for å delta på Vanvittige dager. Det blir 

nevnt i inforskrivet at vi forventer at man stiller til dugnader. 

 Vedtak: Godkjent  

 

84/09 E-post fra Laila 

 Laila har sendt e-post ang ting hun lurer på, men mye av det er allerede behandlet nå. 

  

85/09 Eventuelt 

Aktivitetsplanen for høsten/våren vedlikeholdes og sendes ut av Monica Tømte. 

Vaktliste og datoer for nye styremøter settes opp og sendes ut av Mona Skøien. 

Vedtak: Godkjent 

 

 

 

Neste styremøte er 14. september 2008 kl  1900 Klubbhuset Myhrer.  

 

 

 

Ref  Mona Skøien  


