Foreldremøte

Mandag 13.11.2017
Auditoriet 5, Terningen arena

Agenda:
Driften videre ved Bente Aalberg / Johanna Brandsegg
1.
2.
3.
4.

Historie
Året 2017
Styremodell ved Elverum turn
Innspill fra foreldrene

1. / 2. Elverum turn (ET) har lang tradisjon innen turn og gymnastikk i Elverum og Hedmark.
Som den største turnklubben i Hedmark, og en av de største i Norge har ET vært med å
bidratt mange år til folkehelsebyen Elverum.
ET har over 700 medlemmer og driftes i to forskjellige haller, Elverumshallen og Norges
flotteste turnhall Terningen arena. Det er mange ulike grener innen turn og gymnastikk i
Elverum turn, fra breddepartier (gymlek-idrettens grunnstige-salto-tricking) til
konkurransepartier innen apparatturn menn, apparatturn kvinner, troppsgymnastikk og
cheerleading. Trenerne i turn er lønnet, da det kreves at man må ha særskilt kurs og
kompetanse for å kunne være turntrener.
Det har vært en stor suksess å drifte turn i Elverum, men de siste årene (fra ca 2014-16) har
det vært store utfordringer pga interne utfordringer, økonomi og sykdom.
Høsten 2016, var et vendepunkt, hvor ET var meget nær nedleggelse. Arbeidsutvalget
overtok driften og den administrative styringen, og klarte å rydde opp i en del utfordringer
som klubben hadde med seg fra et par år tilbake tid. Økonomien klarte man også å rydde og
styre på rett spor.
Etter årsmøtet tok det nye styret over. Dessverre har det nye styret ikke klart å konstituere
seg siden noen har falt bort helt, og lederen som skulle komme 1.10. ikke ble noe av. I praksis
har 3-4 personer driftet hele Elverum turn denne høsten. Siden styret ikke er fulltallig blir det
for mye å fortsette på denne måten, og Elverum turn trenger flere foreldre som er engasjert
og vil hjelpe til. Styret har hatt møte med idrettsrådet, og forbundet anbefaler i sin ytterste
konsekvens å legge ned aktiviteten i 3-6 mnd hvis ikke situasjonen bedrer seg. Da vil all
aktivitet opphøre og hallene vil bli stengt.
All energi i styret har gått til oppstart av sesongen, så dermed er det store forsinkelser på
andre områder, som at mail ikke er blitt svart, samt at det er forsinkelser i alt

informasjonsarbeid. Dermed tar det også tid å få gjennomført rettelser på Mysoft
(elektronisk medlemsregistrering) som sikkert vekker irritasjon blant medlemmene.
Johanna understreker at trenere i Elverum turn har vært fantastiske, positive og
løsningsorienterte i hele denne vanskelige fasen.
3. Det er store mangler på verv i styret, og dette må man få på plass hvis man ønsker å ha
turnforening i Elverum. Man mangler leder (velges for 1 år), hallansvarlig (2-3 stk) ,
sponsoransvarlig (2 stk), kursanvarlig og medlemmer til dugnadsutvalg. (Se modell)
Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte om 3 uker, mandag 04.12. og da må man få på plass
et godkjent styre.
Man har fått noen frivillige allerede; f.eks kursansvarlig Teresia Marton, Hallansvarlig Lene
Knutsen (som får støtte ifm utleien til kretslaget av Elge Elfving-Namtvedt). Hun tar
kontakten mot kommunen, time edit og oversikt over kalenderen ved utleie. (Det er behov
for en person til på sistnevnte). Siden det er vanskelig å fylle dugnadsutvalg på dette møtet,
kommer det et godt forslag og det opprettes egen komite for Juleshow; og i den er det
Christin Nyland, Heidi Irene Hornsletten, Anita Skramstad , John Peter Gausdal og Elge
Elfving-Namtvedt (dugnadslisten).
4. Foreldrene forstår utfordringene ifm arbeidsbelastningen for det nåværende styret.
Andre innspill er informasjonsutfordringen til bredden. Konkurransepartier er bedre
informert pga allerede etablerte informasjonskanaler/facebook-grupper, så det ønskes en
foreldreinfo til breddeforldrene. Dog det påpekes at Facebook kan ikke være den eneste
informasjonskanalen, siden ikke alle er der, men hjemmesiden først og fremst i tillegg til
facebook og mail. OBS! riktig foreldremailadresse på mysoft; ikke barnets mailadresse!
Også SPOND blir diskutert som alternativet til informasjon.
Det diskuteres om en foreldrekontakt i hver parti kan være behjelpelig med informasjon
innen sitt parti og være bindeledd til trenerne.
Flere dras nå inn i dugnadsarbeid, også fra bredden. Behovet er stort at også bredden tar sin
plass i Elverum turn. Bredden er den viktigste aktiviteten Elverum turn drifter.
Det påpekes også at alle som har barn innen aktiviten i Elverum turn MÅ registrere barna i
Mysoft (elektronisk medlemsregistrering) som medlemmer og melde barnet sitt i det partiet
han /hun går på. Det er ikke lov å delta aktiviteten uten å være påmeldt. Husk at barnet er
ikke forsikret før dette er gjennomført. Det er også svært mange som ikke har betalt
treningsavgift og medlemsavgift vennligst gjør dette snarest.
Vi takker for oppmøtet, og ønsker dette referatet blir lest av alle de som ikke var til stede.
Vennligst vær med å hjelpe til (eller hvis du kjenner noen som kunne være aktuell) for at vi kan
bygge opp Elverum turn til en kvalitetsklubb som den fortjener å være.

Referat Elge Elfving-Namtvedt

