
 

REFERAT FRA MØTE I 

MØTE  HOVEDUTVALGET TURN & DANS nr 4/2021  
 

   

Dato:  8/6-2021 Sted: Turnhallen/Teams 

Fremmøtte: Gunn Mari Høyem, Vibeke Nesse, Eirik Løvaas, Ida Lokøy, Jan Otto Halseth, Cathe Norheim 

Ikke møtt:  

Meldt forfall:  

 

SAK NR. 

 

SAK 

 

 

ANSVARLIG / 

UTFØRT AV 

26/21 Godkjenning av innkalling 

Godkjent uten merknad 

 

27/21 Godkjenning av saksliste 

Godkjent uten merknad 

 

28/21 Godkjenning av referat 

Godkjent uten merknad. 

 

29/21 Orienteringssaker 

 

Leder 

Cathe Norheim er ansatt i 60% stilling som sportslig leder. Hun har bakgrunn fra 

apparatturn, som dommer og styremedlem i Bergens Turnforening. 

 

Leder og Sportslig leder har hatt møter med hovedtrenere for Tropp og 

Apparatturn. De har startet arbeidet med neste semester. Det er utfordringer med 

trenere til høst-semesteret. Det skjer ikke så mye i klubben pr nå, hovedfokus er 

vaksinering. Det er behov for flere personer i hovedutvalget for turn & dans. To 

personer har sluttet, og disse har ikke blitt erstattet. Det er ønskelig med en 

trenerkoordinator i hovedutvalget, en som kan være bindeledd mellom 

hovedutvalget og trenerne. 

 

Fra høsten av må vi ha foreldrevakt i Turnhallen. Det har vært mye tyveri fra 

Garderobene, og disse skal derfor være låst mot gangen og åpen inn til hallen. 

Denne løsningen kan være utfordrende for de som kommer for sent til trening når 

det ikke er vakthold, da hallen blir låst når treningen starter. Det blir stadig lagt 

ting i døråpningen for å hindre at dørene går i lås. 

 

Hovedtrenerne må gi tilbakemelding innen 21/6 dersom de skal ha trening i 

sommer. 

 

Økonomi 

Vi savner Ulf. Det er ikke god kontroll på hvordan vi ligger an med 

periodiseringen pr nå. Det er behov for en i hovedutvalget som kan ta ansvar her.   

 

Sportslig leder 

Leo Jung er tatt inn på juniorlandslaget. Vi har en gutt og en jente på landslaget.  

Det blir klubbkonkurranse for apparatturn 18 og 19 juni. 

 

NM jr apparatturn TK/TM 23-24 oktober. 

Vestlandsmesterskap 30-31 oktober. 

Det blir sikringskurs for trampett i november. 

 

 

 

 

 

 



Juleshow første helgen i desember. Vi legger opp til vanlig juleshow, og håper 

det lar seg gjennomføre i forhold til smittevern.  

 

Apparatturn 

Det må ut informasjon til foresatte om hvordan vi ønsker informasjonsflyten i 

Turn & Dans gruppen. Det er ønskelig fra administrasjonen at det er en 

foreldrekontakt på hvert parti, som kan ta ting opp med sportslig leder, som igjen 

vil informere leder.  

 

Tropp 

Litt anspent stemning i hallen mellom hovedtrenerne for apparatturn på den ene 

siden, og troppsutøvere og troppstrenere på den andre. Forslag om å se på 

apparatplanen for både Tropp og Apparatturn for å kunne lage et oppsett tilpasset 

begge grupper, slik at man unngår konflikter om plassen i hallen. Tropp skal 

levere gjeldende apparatplan til sportslig leder. 

 

Dans  

Remix har hatt avslutning med å se film i hallen. 

Småbarnspartiene har tatt sommerferie. 

Freerunning har hatt avslutning ute med sine utøvere. 

Dansetrenerne får skryt for å være kreative og flinke til å løse utfordringer knyttet 

til smittevern. 

 

Nytt fra Hovedstyret  

Det er bestemt å bygge ny fotballstadion. 

Det jobbes med organisasjonsstrukturen for hele klubben.  

Det er ny leder for fotball. 

Det er en del nye medlemmer i Hovedstyret. 

30/21 Andre saker 

 

Medlemsinfo – hva skjer i kommende periode 

Det var veldig tungvint å bruke det systemet vi hadde, så det rant ut i sanden. Det 

er ønskelig å fortsette med medlemsinfo en gang pr måned. 

 

Det har vært et år uten foreldre i hallen, og det har vært bra for utøvere og trenere. 

Det er ønskelig å fortsette med å henvise foreldre til kafeen. Det er nødvendig 

med gardiner på vinduene fra kafeen og gangen inn til hallen. Vi sender 

forespørsel om hvordan vi kan løse dette til Henning. 

 

Årshjul 

Cathe og Jan Otto ser på dette sammen.  

 

Sportsplan 

Sette opp en arbeidshelg for hovedutvalget etter sommeren, der vi jobber med 

sportsplanen.  

 

Styrearbeid 

Vi trenger flere personer i hovedutvalget.  

 

Seniorsamarbeid Tropp på tvers av klubber 

Det går relativt bra. Utfordrende for Sotra utøvere å trene hos andre klubber da 

treningen er ferdig sent om kvelden, og det er dårlig bussforbindelse. Det er bra 

oppmøte når treningen er i Sotra Turnhall. 

 

 

 

 

 



Dato: 8/6-2021  Referent: Vibeke Nesse  

31/21 Sponsorgruppe 

Håndball og fotball har opprettet egne sponsorgrupper. De har laget 

sponsorpakker i forskjellige prisklasser. Det er laget et system for å unngå at alle 

gruppene går til samme bedrifter. Turn & Dans bør også ha en sponsorgruppe. 

 

 

32/21 Konkurranser/arrangementskomitè 

Det er ønskelig å ha en fast arrangementskomite med foreldre fra både Tropp og 

Apparatturn. Det er nødvendig å ha med foreldre fra begge grupper til alle 

arrangementer. Det lages en fordelingsnøkkel for fordeling av overskuddet.  

 

 

33/20 Eventuelt 

Kretsting 21-22 august 2021. Gunn Mari og Vibeke meldes på. Her må det sjekkes 

hvor mange kandidater som har stemmerett fra vår klubb, slik at vi får utnyttet 

stemmeretten vår. 

 

Klubben dekker reise og opphold for landslagsutøvere som skal delta på 

landslagssamling. 

Hva gjør vi med kompensasjon til treneren dersom denne må ta fri fra jobb for å 

være med?  

 

 

 Følgende vedtak ble fattet: 

•  

 

 • Neste Hovedutvalgsmøte: tirsdag 17/8-21 kl 17:30  


