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 HØDD TURN 

 

REFERAT FRÅ STYREMØTE IL HØDD TURN  

STED: Høddvoll  

TID: 29.04.2020 KL. 20.00 på Nett  

  

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 innhabil i ? 

Styret sin handtering:  

ingen 

 

SAK 11/2020.  Korona: 

 

Styret si handtering: 

Fleire apparat som ikkje kan vaskast med fare for å ødelegge stoff osv., mye stoffmateriale på 
apparatene. 

Hødd turn ønsker ikke å være først ute i forhold til å åpne hall for turn, landslagsgymnaster er på tv 
og oppfordrer til utetrening mens de venter på at hallene skal åpne igjen. 

Stimulere til andre aktiviteter foreløpig, gjerne utetrening oppe på Høddvoll og andre plasser. 

Kan ha ute treninger  

Snakke med Edvard og Jonas i forhold til en gjennomgang av hvordan vi kan ha trening på nett, de 
2 guttene kan ha en presentasjon for alle trenere som ønsker dette. 
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Ukentlig møter, neste møte mandag 04.05.2020 klokka 20.00 

Kari tar ballen i forhold til å snakke med smittevernlege i Ulstein og presentere koronavett reglene 
slik de foreligger. Kari kan ta med vedkommende ut til Myra og vise rundt for bedre forståelse av 
anlegget og hva vi driver med.  

Tore sender ut mail til alle trenere og kontaktpersoner i kveld og informerer. 

 

SAK 12/2020.  Trening Edel : 

 

Styret si handtering: 

I og med at vi ikke åpner hallen for våre egne turnere holder vi hallen stengt for andre også. Vi 
ønsker en offisiell henvendelse fra landslaget om de ønsker at Edel kan få trene her i denne korona 
tiden.  

Slik vi oppfatter det er de fleste andre haller stengt og vi i Hødd turn ønsker ikke å være de som går 
foran og åpner opp først. Men dersom vi åpner for våre egne gymnaster så ser vi ingen problemer 
med at Edel trener her også. 

Styret kommer til å ha møter 1 gang i uka fremover for å følge situasjonen nøye i forhold til 
retningslinjer som kommer, dette for å kunne raskest mulig komme i gang med aktivitet når dette 
tillates gjennom regler som er håndterbare. 

 

SAK 13/2020.  Idrettens office 

Styret si handtering: Tore informerte om at dette er anskaffet til hele Hødd gjennom idrettslaget. 
Så turn kan benytte seg av denne løsningen fremover. Kommer tilbake på et senere tidspunkt med 
hva dette innebærer for oss. 

 

SAK 14/2020.  Eventuelt 

 

Styret si handtering: 

Sparebank 1 har oppretta ei side som de ønsker at vi skal legge ut ting på i de 2 siste ukene i Mai. 

Vegar, Bjørn, Tore og Tommy Tandberg var på skattejakt i den gamle gymhallen ved barne og 
ungdomsskolen i går. Vi fikk med oss ca 10 meter med ribbevegg, 2 tjukkasser (de må lages nytt 
trekk på) 1 bøylehest, 1 høyde med kasser i forskjellige str (toppen må trekkes opp på nytt) Musikk 
anlegg, 2 høytalere + + dette er lagret på Hødd i en garasje på nye stadion og på Myra. 
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---------------------------------------- ---------------------------------------- -------------------------------------- 

Tore Liadal   Ann Kristin Eiken  Torgeir Grimstad 

 

 

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

Frode Rougnø   Ann Cecilie Utgård   

 

 

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

Cesilie W. Havåg  Vegar Brandal 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 


