
Referat fra styremøte nr 11/09 i Eidsvold Turnforening, 
Gymnastikk og Turn, mandag den 9. november 2009  
 

Møtende: Monica Tømte, Laila Myhrer, Erik Ekre, Randi Foseid, Trine Martinsen og Mona 

Skøien 

Forfall: Helge Gundersen, Sølwi Kraus 

 

Sak nr 

 

112/09 Innkalling til styremøte med saksliste. 

Vedtak: Godkjent 

 

113/09 Godkjenning av styreprotokoll 10/2009 

 Vedtak: Godkjent 

 

114/09 Kretsturnstevne 2010 

 Karin Michaelsen deltok på styremøtet som leder for arrangementet. Hun avtaler et 

møte med Akershus Idrettskrets den 1. desember 2009 for å gjennomgå rutiner for 

arrangementet. Informasjon om vårt arrangement sendes ut til idrettslagene fra kretsen 

før jul. Det avholdes særmøte for kretsturnstevnekomiteen den 17. november kl 1900 

på Myhrer. Mona Skøien sender ut invitasjon. 

 Vedtak: Godkjent 

 

115/09 Juleavslutning 

 Fremmøte for styret og økonomikomiteen: kl 1700 

Program for kvelden har Laila Myhrer hånd om. 

Lydanlegget i hallen som bør testes ut, men skal fungere optimalt nå.. Laila Myhrer 

lager program og manuskript til Christer Torp som skal være speaker. 

Arbeidsfordeling: 

Inngang oppe: Trine Martinsen og Mona Skøien 

Inngang nede: Erik Ekre 

Inngangsbillettene koster kr 30 som i fjor. Trine Martinsen sørger for stempler. 

Loddselgere: Randi Foseid tar ansvar for dette, og kjøper inn 30 loddblokker. 

Kiosk: Else Furuseth og Tordis Pedersen har påtatt seg oppdraget i samråd med 

økonomikomiteen som organiserer salget utenfor kiosken – salg av vafler, syltetøy, 

rømme, kaffe, brus (10 kasser). Alle tar med en kanne med kaffe som ”startkaffe”. 

Kiosklån: Monica Tømte ordner med nøkkel. 

Godteposer: Produseres av økonomikomiteen, de lager ca 170 poser 

Gevinstinnsamling og utdeling: Randi Foseid har full kontroll og skaffer fruktkurv. 

Gevinster skal ikke pakkes inn, men merkes med giver. 

Forslag til vedtak: Godkjennes.     

Vedtak: Godkjent 

 

 

116/09 Møte i Alliansen 

Monica Tømte og Helge Gundersen har deltatt på møte i Alliansen hvor det ble gitt en 

generell påminnelse om registrering av medlemmer i Alliansen. Kontingenten skal 

ikke økes for 2010. Det ble også gitt påminnelse om vasking og rydding etter bruk av 



klubbhuset. Monica Tømte leverer inn prioritert liste over gjester til jubileumsmiddag i 

Alliansen 30/4 innen 1. desember. Hun sender også ut referat fra møtet så snart hun 

har mottatt dette. 

Vedtak: Godkjent 

 

117/09 Trenermøte 4/11 

Det ble avholdt et kort trenermøte 4/11. Temaet for møtet var juleavslutningen, og det 

var ønske om nytt trenermøte før jul. Trenerne blir innkalt til trenermøte i forbindelse 

med styrets første styremøte i 2010 den 11. januar kl 1800 på Myhrer. 

Vedtak: Godkjent 

 

118/09 Hjemmeside 

Opplæring er i gang, og vil bli fulgt opp av Helge Gundersen og Mona Skøien. 

 Vedtak: Godkjent 

 

119/09 Post 

 Det savnes en CD som skal ha blitt sendt i posten til oss ang Idrettens Grunnstige 2. 

Mona Skøien sjekker postboksen onsdag. 

 Søknad om kommunale midler fylles ut av Mona Skøien som også sørger for 

vedleggene og underskrifter, og leverer denne i Eidsvoll kommune innen 15. 

november. 

  Vedtak: Godkjent 

 

120/09 Kjøregodtgjørelse 

 Godtgjørelse utbetales etter statens regulativ eller etter dokumentert utlegg, og det 

forutsettes ferdig utfylte reiseregninger fra den enkelte. Dersom man fra før har 

periodebillett, dekkes ikke utgifter til reise. 

  Vedtak: Godkjent 

  

121/09 Årsmøte 2010 

Dato for årsmøte i 2010 er satt til mandag 15. februar kl 1900 på Myhrer. Monica 

Tømte tar kontakt med alliansen for fellesannonse. Hun tar også kontakt med 

valgkomiteen for å avklare styrets sammensetning etter årsmøtet. Arbeidsmøte i 

forkant av årsmøtet avholdes hos Mona Skøien den 1. februar 2010 kl 1900.  

 Vedtak: Godkjent 

 

122/09 Eventuelt 

Oppstart trening 2010 er onsdag 6. januar. Vi setter inn annonse lørdag 2. januar med 

påminnelse i ”Hva skjer” onsdag 6/1.  

 Vedtak: Godkjent 

 

 

 

Neste styremøte er 11. januar 2010 kl  1900 Klubbhuset Myhrer.  

 

 

 

Ref  Mona Skøien  


