
 

 

 
 
AGENDA STYREMØTE 04.01.2021 
 
Tid: 19:30 – 20:00 
 
Sted: Teams 
Tilstede: Bernt Bjerkan, Turid Bergmann, Arvid Osen, Aurora Å Pedersen, Ida Beathe Østhus, Pål 
Fredriksen 
 
På bakgrunn av situasjonen rundt Covid-19 avholder vi ett ekstra styremøte for å informere om 
situasjonen.           
 

1. Nedstengning av all aktivitet fra 4.jan – 17.jan 

• Det er gitt beskjed til alle medlemmer om at hallene er stengt. 

• Gymnaster som er definert under ngtfs gruppe for toppidrett kan imidlertid trene. 

• Følgende grupper skulle ha trent i uke 1 og 2: Konkurransegrupper og alle grupper 
som har trening i apparathallen(10+) samt voksenturn. Dette er ca 200 medlemmer 

• Oppstart vårsemester for barnepartier flyttes fra uke 2 til 3. ca 1200 medlemmer 

• Oppstart vårsemester for konkurransegrupper, ungdom 10+ og voksenturn i uke 3. 

• Ennå noe usikkert rundt voksenturn 
2. Kompensasjon til medlemmer ved en evt langvarig nedstengning. 

• Ved en nedstengning utover 6 uker, tom 15 februar, vil vi ikke ha mulighet å ta igjen 
treningene før sommerferien for partiene som har 16 treningsuker. For de partiene 
som har 14 treningsuker vil ikke klare å ta igjen treningene før sommerferien ved 
oppstart etter 1. mars. Styret må da ta stilling til følgende:  

o Tilbakebetaling av innbetalt treningsavgift 
o Flytting av trening til neste semester 

Forslag: Daglig leder foreslår at vi så lenge det er mulig tar igjen tapt treningstid før 
sommeren. Vi opplyser medlemmer om at av angrefristen kan brukes før oppstart om man 
ønsker dette. 

Vedtak: Vedtatt           

3. Permitteringer 

• Det er sendt ut forhåndsvarsling om mulig permitteringer til alle trenere som er ansatt i 
50% stillinger eller mer. 

• Om nedstengningen varer lengre enn det som er mulig å kompensere før sommeren 
må det varsles permitteringer også til timestrenere. 

Forslag: Daglig leder foreslår at vi bruker de ansatte trenerne til nødvendig arbeid og 
planarbeid de neste to ukene og evt tar opp permitteringsspørsmålet om det blir ytterligere 
uker å fylle med arbeid etter den 17. januar 

Vedtak: Vedtatt 

       Neste styremøte onsdag 13. januar 


