
 

REFERAT FRA  
MØTE I HOVEDUTVALGET TURN & DANS nr 3/2020  

 
   

Dato:  12/8-2020 Sted: Turnhallen, klasserom oppe 
Fremmøtte: Gunn Mari Høyem, Kristine Lundekvam, Ulf Lundekvam, Vibeke Nesse, Frid Sage, Jan Otto 

Halseth 
Ikke møtt: Ørjan Lunde 
Meldt forfall: Jannicke G. Steinsland, Emilie Hauge 
 
SAK NR. 

 
SAK 
 

 
ANSVARLIG / 
UTFØRT AV 

1/20 Godkjenning av innkalling 
Godkjent uten merknader. 

 

2/20 Godkjenning av saksliste 
Godkjent uten merknader. 

 

3/20 Godkjenning av referat 
Referatet fra forrige møte er ikke sendt ut, og kan derfor ikke godkjennes. 

 

4/20 Orienteringssaker 
 
Leder 
Det er ønske om trenermøte hver måned. Dette for å ha tettere kontakt mellom 
trenere, samt å unngå konflikter som utarter seg.  
 
Gym Kids, leverandør av konkurransedrakter, ønsker å sette en utstillingsdukke i 
hallen, og de vil gi alle våre turnere få 20% rabatt ved å handle i nettbutikken til 
Gym Kids. Vi ønsker ikke å ha en utstillingsdukke, men kan evt. tilby reklame på 
hjemmesiden. 
 
Økonomi 
Det er ikke brukt mye penger de siste månedene. Økonomien ser bedre ut enn 
fryktet. Det er fortsatt innkjøpsstopp, og innsparinger der vi kan. Vi håper 
smittesituasjonen i samfunnet holder seg lav, slik at vi unngår en ny nedstenging 
av hallen. Klubben venter fremdeles på hjelpepakke fra regjeringen, og vet ikke 
hvor mye vi får.  
 
Kristine er leid inn 100% til administrasjonen. Hennes arbeidsoppgaver for Turn 
& Dans blir fordelt mellom medlemmene i Hovedutvalget for Turn & Dans. 
 
 
Sportslig leder 
Skal være på kontoret hver dag ca kl 8-17. Hovedoppgaven blir å klargjøre 
WebOrg for utsending av kontingenter og treningsavgifter innen 10/9-20.  
 
Jobber også med å hente inn utestående treningsavgifter, og rydde opp i gamle 
systemer. 
 
Apparatturn 
Konkurransepartiene har startet trening.  
 
Klubben ønsker ikke å arrangere Nasjonal Rekruttkonkurranse fordi det blir altfor 
vanskelig å overholde smittevern ifbm overnatting, måltider og transport.  

 
 



Dato: 12/8-2020  Referent: Vibeke Nesse  

 
Tropp 
Konkurransepartiene har startet trening. 
 
Dans  
Det jobbes med å finne løsninger for de største dansegruppene, da de er for 
mange til å imøtekomme smittevern. Trenerne er klar for oppstart. 
 
Nytt fra Hovedstyret 
 

5/20 Andre saker 
 
Trenermøte 
Det blir trenermøte i morgen 13/8. Det vil bli gitt en grundig opplæring i 
smittevern. Det skal skrives referat fra møtet. 
 
Medlemsinfo – hva skjer i kommende periode 
Vi skal være med å begrense spredning av corona, samtidig som vi opprettholder 
aktivitet og idrettsglede i våre anlegg. 
 
Årshjul 
 
Sportsplan 
Vi må få på plass sportsplanen snarest. Det avtales arbeidsmøter i Hovedutvalget.  
 
 
 

 
 
 
 

6/20 Smittevern 
Håndvask, antibac, avstand. Opplæring av trenere.  

 

7/20 Eventuelt 
Samarbeidsmøte. Vi ønsker at hovedtrenere i hver gruppe blir med, samt de fra 
Hovedutvalget som ønsker 
 
Det etterstrebes å ha møte med hovedtrenerne hver måned. Her må det skrives 
referat, slik at alt som blir avtalt er tydelig for alle. 
 
Møteplan for Hovedstyret for høsten blir som vanlig 1 gang pr mnd. Dersom det 
ikke er saker blir det avlyst. 
 
Juleshowet blir ikke noe av. Forslag om at alle gruppene har avslutning hver for 
seg i starten av desember. Trenerne kan bruke Go-Pro kamera til å filme utøverne, 
så kan vi samle det og sette det sammen til en film. 

 

 Følgende vedtak ble fattet: 
•  

 

 • Neste Hovedutvalgsmøte: 3/9-20 kl 17:30-19:30  
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