
 

REFERAT FRA MØTE I 

MØTE  HOVEDUTVALGET TURN & DANS nr 1/2021  
 

   

Dato:  1/2-2021 Sted: Teams 

Fremmøtte: Gunn Mari Høyem, Ulf Lundekvam, Vibeke Nesse, Eirik Løvaas, Ida Lokøy, Jan Otto Halseth  

Ikke møtt: Emilie Hauge 

Meldt forfall: Frid Sage 

 

SAK NR. 

 

SAK 

 

 

ANSVARLIG / 

UTFØRT AV 

1/21 Godkjenning av innkalling 

Godkjent uten merknad 

 

2/21 Godkjenning av saksliste 

Godkjent uten merknad 

 

3/21 Godkjenning av referat 

Godkjent uten merknad. 

 

4/21 Orienteringssaker 

 

Leder 

N har takket ja til 50% fast stilling tom 30/6-21.  

Alle partier for utøvere under 20 år er i gang. Vi har ganske stor pågang på de 

yngste breddepartiene, F og B og Gymlek. 

To foreldre har startet opp et parti Gymlek på Hjelteryggen skole for SSK turn og 

Dans. 

En far har startet Gymlek på Ulveset skole 

Vi har ventelister på F&B og Gymlek. 

Vaksinesituasjon; Freerunning partiet blir flyttet inn i Turnhallen under 

vaksineringsperioder.  

5 dansepartier blir flyttet til div skoler på kort varsel. Er i dialog med Ivar 

Einarsen/kommunen for å få et fast treningssted. 

Hovedtrenerne har skapt uro/usikkerhet i utøvergruppen. De får en skriftlig 

advarsel med tydelige føringer for krav som klubben stiller. Det har kommet 

tilbakemeldinger om utøvere som føler seg mobbet. 

 

Det er plan om å lyse ut en 100% stilling som trener for apparatturn jenter.  

 

Økonomi 

T&D gruppen gikk med overskudd i 2020.  

Utøvere under 12 år kan delta på flere partier for kr 500,-. Dette gir T&D mindre 

inntekter enn det som er budsjettert, vil det gis noen form for kompensasjon? 

 

Det er litt småproblemer med det nye medlemssystemet Rubic, så 

treningsavgiftene er ikke sendt ut enda.  

 

Sportslig leder 

Det er sendt ut ivitasjon til FIG konkurransen 5-6 mars.  

Det jobbes med å få ny sportslig leder.  

 

 

Apparatturn 

 

 

 

 

 

 



FIG konkurranse i mars, blir gjennomført dersom smitteverntiltak sier at det er 

forsvarlig. Klubben kommer ikke til å avlyse, men kretsen kan komme til å gjøre 

det. 

 

Tropp 

Skal ha videokonkurranse for jr i februar. 

Hadde trenermøte forrige uke. Laget oppsett for fordeling av hallen/apparater 

mellom gruppene.  

Ros til troppstrenere for alternativ trening i nedstengingsperioder.  

 

Dans  

Partiene har startet opp, bortsett fra de som er over år. 

Turn for dans starter opp igjen. 

 

Nytt fra Hovedstyret  

 

5/21 Andre saker 

Vi tilbyr turn for voksne, og dans for voksne. Skal vi tilby apparatturn for 

voksne? Er det vektbegrensing på apparatene? 

  

Trenermøte 

 

Medlemsinfo – hva skjer i kommende periode 

 

Årshjul 

Leder har fått link til det årshjulet som hele klubben skal bruke. Det jobbes videre 

med dette. 

 

Våre arrangement er meldt inn til Henning hallansvarlig og Oliver i kiosken. 

 

Sportsplan 

Pågående arbeid. 

 

Styrearbeid 

 

Seniorsamarbeid Tropp på tvers av klubber 

Har starter opp sammarbeid. Torsdager i SSK, og søndager i Åsane, Arena Nord. 

Hver fredag er det åpen trening for lagene som er med i seniorsamarbeidet i SSK. 

 

 

 

 

6/21 Smittevern 

Trenere er veldig flink til å bruke munnbind. Foreldre som er i hallen kan bli 

bedre.  

 

7/21 Konkurranser/arrangementskomitè 

Krav fra kretsen om at Aktivitetsdagen skal avholdes ute i år. 

 

8/21 Veien videre 

Hvem vil fortsette i Hovedutvalget etter årsmøtet? Det er ønskelig med foreldre 

fra Tropp, Dans og Bredde.  

Målet er å ha foreldrekontakt på alle partier.  

Leder for hver idrett blir valgt på årsmøte, og denne velger sine «medarbeidere» 

fra den aktuelle gruppen.  

Gunn Mari stiller til gjenvalg som leder for T&D.  

Ulf tar ikke gjenvalg. Henning trenger et navn på ny økonomiansvarlig i T&D 

gruppen. 

 

Foreldremøter er under planlegging. Utfordringen er at man ikke kan samle så 

mange personer.  

 



Dato: 1/2-2021  Referent: Vibeke Nesse  

 

 

7/20 Eventuelt 

Hugås har gått konkurs, så alle avvik på hallen må klubben betale. Det vil bli en 

del arbeid i hallen fremover, men det er ikke planer om at hallen skal sendes. 

 

 

 Følgende vedtak ble fattet: 

•  

 

 • Neste Hovedutvalgsmøte: 25/2-21 kl 17:30-19:30  


