•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Leder

Politiattester
Delansvar svare mail/
meldinger/sende videre
Betale lønn
Oppdatere hjemmesiden

Kalleinn styremøter/årsmøte
Arbeidsavtaler/ansettelser
Info ut av klubben
Fullføre Klubbguiden
Delegere oppgaver
Delansvar svare mail/
meldinger /sende videre

Økonomiansvarlig

Sekretær
Bente Aalberg

per d.d. Økonomiringen

Hallansvarlig

Treneransvarlig

Sponsor / PR
Medlemsansvarlig / Mysoft

Utleie / renhold

ansvarlig

Dugnadslister / tilsynsvakter etc

(Kan også være utvalg)

Lillian Unosen Ystrøm

Tore Hornsletten

Styremedlem

Lena Knutsen

Bredde
Barneidrettsansvarlig

Lotte Hvidsten
Teresia Marton
Kursansvarlig

Johanna Brandsegg

(Elge - Kretslaget)

•
•
•

Kontaktperson
ved hall-leie
Sende leiefakturaer videre
Være med å
finne løsning av
renhold til TA,
evt arrangere
dugnadsliste for
det?

•
•
•

UTVALG

UTVALG

-KONKURRANSE

-ARRANEGEMENT

Medlemsansvarlig
Fakturaer
via Mysoft
Ha kontroll
over
ubetalte
fakturaer
(Mysoft)

JULESHOW

•

Kommunikasjo
n med faste
sponsorer
(Sponsor-pakker?)
• Markedsføring
• Salg av
reklame TA
• Merkevare ET?
• Nye
inntektskilder

•

Christin Nyland
Anita Skramstad
Heidi Hornsletten (hjelper)
Elge lager dugnadslisten

TURN KVINNER
Elge ElfvingNamtvedt

TURN MENN
Kent Gundersen

MEDLEM 1

•

John Peter Gausdal

•
MEDLEM 2

•

TROPP
Marius Bergan?

•
CHEERLEADING
Øyvind Schulstad

•
•
•
•
•

•

Terminliste for ET
Ha tverrfaglige møter om
arrangement
Tenke samarbeid i
Hedmark GTK
Arrangere samlinger?
Inntekter for oss.
Påmeldinger til
konkurranser innen sitt
gren.
Informasjon om
konkurranseaktivitet forsikringer etc

•

•

•

Fungere som
komite for div. arr.
(Cup /Juleshow)
Nye arrangement
(Klubbmesterskap?)
Arrangement mot
NGTF / Kretsen?
Søke på cup fra
kretsen (nov./des.)
Lage dugnadslister
for arr.
Tenke inntekter

Ansvar for
dugnadslister
for tilsynsvakter TA /
Elverumshallen
Innbringe
post fra
postboks
Betale
fakturaer

•
•
•

•
•

Lotte svarer
mail.
Trenermøter
Oversikt over
trenere +
kompetansen
til hver enkelt
Kurs til
trenere
Ideer til
utvikling av
trenere (f.eks
klubbinterne
kurs)

•
•

Ansvar for
breddepartier
Skal påse at
Elverum turn
følger barneidrettsbestem
melsene

