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Møtereferat for: 

Turn 

Møtenummer: 

1 

Dato/ tid: 

10.01.2017 

Sted: 

Hos Veronica:) 

Møteleder: 

Veronica Varhaug 

Referent: 

Mirjam Aamodt Tesaker 

Deltakere: 

Hilde Vikeså 

Fraværende: 

Sybille Greiner og Siv Våland 

 

1. Budsjett: 

Morten Jelsa har tilsendt Veronica nytt budsjett for året. Siden ingen av oss på dette møtet har særlig 

erfaring med budsjett,ble det bestemt at vi sender noen spørsmål som vi lurer på, til Morten. 

Vi sammenlignet budsjettet fra i fjor med dette års budsjett. Høyere totaltsum på det i fjor. 

• Vi ønsker at noe av beløpet, om mulig alt, blir dekket i forhold til de som skal delta på «Barnas 

turnfestival». Spesielt da også med tanke på trenerne. Veronica sjekker opp hvor mye det 

koster pr.person, da barn og trenere. Trenere skal prioteres at de betales for. 

• Januar: legge inn penger til å dekke sikringskurs. 

• April/mai: vårmønstring, ha penger tilgjengelig for dette arrangementet. Trenger saft, frukt,lodd 

m.m. Dette arrangmentet kom det inntekter på rundt 15.000 i fjor. Vi satser på at det blir vel så 

bra i år. Vi behøver 3000,-  til varekostnader da. 

• Mai: «Barnas turnfestival», ha penger tilgjengelig til det. I fjor kostet det 350/400 kr pr.person. 

Det er nok mange barn som ønsker å delta på denne festivalen, og vi diskuterte litt rundt det å 

ha buss for alle inn til Sandnes i år. I fjor og tidligere år har barn blitt kjørt, men det har også 

vært buss før. Vi sjekker opp hvor mye buss koster å leie. Disse pengene må også være 

tilgjenge i mai/juni. Hvis en skal ha buss må vi ha to store busser. 

• Vi ønsker å ha to annonser i VIL-bladet, en på våren og en på høsten. Dette settes det 2000 

kr til. 

• Medaljer som skal skaffes. Veronica sjekker ut hvor mye skal gå til det. 

• «Air- track» /»air floor». Dette har lenge vært et ønske fra trenerene at blir kjøpt inn. Vi ser det 

slik at skal dette kjøpes, så må det reknes ca.40 000 til dette. Ønskelig at denne kan kjøpes i 

februar. 

• Det skal settes av penger til trenerne som skal på kurs på høsparten. 

• Vi trenger frukt til sikringskurs neste helg. Veronica ordner det. 

• Ønskelig at barna har en egen VIL T-skjorte på «Barnas turnfestival». Veronica så i fjor at 

flere barn fra andre steder hadde dette, og det gjør det veldig mye lettere å skille barna, finne 

dem igjen. 
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2. Medlemslistene: 

Dette har vært et ganske omfattende arbeid, da listene måtte revideres og det var mange nye barn 

som har begynt. Mirjam sender listene til Eva i morgen 11.01.17. Det er fortsatt noen mangler på 

listen, men listen er nå sjekket opp mot bøkene som trenerne har, der de fører møtt/ikke møtt. 

 

3. Venteliste: 

Veronica arbeider med denne. Det er nå 9 stk ca. på venteliste. Tidligere vedtatt at vi satt en stopp på 

inntak og at barn da må melde seg på til over sommeren 2017. Hvis det blir noen som slutter, så vil 

selvsagt de på ventelisten få plass. Dette har skjedd frem til nå. 

 

4. Medaljer: 

Siden turn og tidligere trampett har slått seg sammen, i 2016, ser vi det slik at det blir så skjev 

fordeling på hvem og hvordan vi skal få gitt medaljer. Da den ene gruppen før fikk medaljer og den 

andre ikke. Vi bestemte at vi slutter av å gi oppmøtemedaljer. Kretsmedaljene vil bli delt ut på 

vårmønstringen. 

 

5. Mailgruppe til foreldrene: 

Mirjam sjekker ut, og får evt. dannet en gruppe. Ikke alle har facebook, så vi tenker at mailgruppe 

kunne vært greit å hatt for  å nå ut til alle. 

6. Diskotek – 

Høre med om dette er noe trenerne kunne tenkt seg å stå for. Vi er gladelig med som 

hjelpere. Veronica sjekket opp i dette. 

 

7. Sikringskurs neste helg,fredag og lørdag  

Hvem kan være kursvert?Hilde blir med, og Veronica sjekker om Siv har anledning. Er kun for 

å se til at det blir servert litt kaffe og frukt. Veronica legger igjen sitt tlf til de, slik at om det 

skulle være noe, så kan de ringe henne. 

 

 

 

 

 

Neste møte:  

Ikke bestemt. Avtales internt. 
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Husk underskrifter fra samtlige deltakere! 

 

 


