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 HØDD TURN 

 

REFERAT FRÅ STYREMØTE IL HØDD TURN  

STED: Høddvoll  

TID: 02.06.2020 KL. 20.00 på Høddvollhuset 

  

Tore Liadal,  Torgeir Grimstad, Frode Rougnø , Vegar Brandal, Dag Roland, Synnøve Grimstad og Kari 
Brandal 

Ikke til stede:  

 

Referent: Tore Liadal 

 

Fast sak/2020: Habilitet 

Er det noen av sakene på dagens agenda som noen er inhabil i ? 

Styret sin handtering:  

Ingen av sakene er noen i styret inhabil i denne gangen. 

 

SAK 15/2020.  Fordeling av arbeidsoppgaver i Styret 

Styret si handtering: 

Arrangement: 

Torgeir Grimstad 

Mail: arrangement.hoddturn@gmail.com 

Leie av hall til arrangement 

Organisere arbeidslister i forhold til arrangement. 

Kiosk, billetter, rydding, etc 

Kiosk ansvarlig som skal levere penger til bank og kvittering til Styreleder. 

Organisere flytting av utstyr 
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Administrer påmeldinger eksterne felles arrangement (barneturnstevne) 

 

Anlegg: 

Frode Rougnø 

Mail: anlegg.hoddturn@gmail.com 

Kartlegge muligheter for å bygge hall. 

Fordeling av ansvar og roller ved ny hall mot Ulstein kommune 

Bindeledd mot prosjektgruppe 

Utarbeide et mandat til prosjekt gruppe. 

Utleige av hall 

 

Reinhald og innkjøp: 

Synnøve Grimstad 

Mail: reinhald@hoddturn.com 

Administrere reinhold ved turnhall Skeide 

Innkjøp av reinhaldmidler og tørkepapir 

Organisere vedlikehold og sjekkliste utstyr 

 

Medier: 

Dag Roland 

Mail: medier.hoddturn@gmail.com 

Informasjon på sosiale medier inkludert heimeside 

Facebook,  

Instagram kan være aktuelt til Høsten.  

Presse kontakt mot arrangement 

Tekst og bilder og film fra arrangement. 

 

Medlemmer: 

Torgeir Grimstad /Tore Liadal 

Mail: medlem.hoddturn@gmail.com 

Ha medlemsansvar 
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Arbeidsavtaler for trenere 

Organisere hall tider 

Effektuering av Treningsavgift 

 

Sportslig ansvarlig: 

Kari Brandal 

Mail: sport.hoddturn@gmail.com 

Samle trenere i et sportslig utvalg, med representer fra alle grener 

Sørge for at konseptene til NGTF blir etterfulgt.  

Se på muligheter for å utvide bredde i tilbudene til medlemmene. 

Trenere har riktig kompetanse 

Avholde trenerforum 

Dommere i klubben. 

Organisere trenere til alle aktiviteter 

Investerings behov til Styret 

 

Sponsor/søknad om støtte 

Vegar Brandal 

Mail: samarbeidspartner.hoddturn@gmail.com 

Kartlegge undersøke og søke etter diverse midler 

Sponsormidler og gavemidler  

Reklame på arrangement i regi av Turngruppa 

Lage billag for sending til regnskaps firma Balanse 

Sette hvilken avdeling/konto regningen skal føres på i regnskapet. 

Sjekke opp muligheter til støtte i forhold til paraidrett støtte og ordninger. 

 

Leder: 

Tore Liadal 

Mail: leiar.hoddturn@gmail.com 

Oversikt på Mail 

Kalle inn til møter 
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Holde møter. 

Hjelpe til der det trengs 

Følge opp status over oppgaver som er i arbeid/arrangement 

Medlemssystem 

Lønnsgrunnlag ut fra timelister levert fra den enkelte trener 

Bestille vekslepenger til arrangement 

 

Kasserer rollen er satt bort til Balanse rekneskap. 

 

SAK 16/2020.  : 2 stk må signere på alle fakturaer i turngruppa 

 

Styret si handtering: 

Vegar og Tore signerer for Hødd Turn 

 

SAK 17/2020.  Overgangen fra Mysoft til IMS 

 

Styret si handtering: 

Ikke fått noen tilbakemelding fra NIF, Tore ender en purre mail.  

 

 

SAK 18/2020.  Status Corona treningene. 

 

Styret si handtering: 

Store jentene klarer seg fint. Alle har fått magnesium. 

Gutane klarer seg også fint.  Kan bruke flytende magnesium 

Inne på Arena er det mange som vil være med, låner overflatesprit der inne. 

Det har nok vert lurt at vi har droppa dei minste i forhold til muligheter å holde seg til reglene. 

Har ikke vert fullt oppmøte, så det kan være at det er noen som ikke kommer grunnet Korona. 

Vi må fortsette og holde på smitteregimet selv om vi hører at barneskulene har sluppet veldig opp. 

Det må bestilles mer magnesium. 
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SAK 19/2020.  Klargjøring av kontoret på Myra 

 

Styret si handtering: 

Tore og Torgeir går gjennom kontoret Torsdag 04.06 klokka 20.00. 

 

 

Sak 20/2020: Strategi plan for Hødd turn. 

 

Styret si handtering: 

Eget møte for en strategi plan må avtales. Forsøke å gjennomføre eget møte i løpet av Juni. 

 

 

 

Sak 21/2020: Admin Facebook 

 

Styret si handtering: 

Pr i dag er det mange som har admin tilgang på Facebook som ikkje lenger har en aktiv rolle i 
klubben, Kari går gjennom og sletter tilgang på de som ikkje lenger skal ha dette. 

 

 

---------------------------------------- ---------------------------------------- -------------------------------------- 

Tore Liadal   Vegar Brandal   Torgeir Grimstad 

 

 

-------------------------------------- ----------------------------------------  

Frode Rougnø   Synnøve Grimstad   

 

 

--------------------------------------- --------------------------------------- 

Kari Brandal    Dag Roland 


