Saksliste og saksdokumenter for årsmøte 2020
Styret viser til innkalling til årsmøtet den 4. april 2020.
Årsmøtet avholdes digitalt i programmet Zoom mandag 27. april kl. 18 – 19.30. Benytt
følgende lenke til pålogging: https://us02web.zoom.us/j/84963486601
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Sak 5_Årsberetning 2019
Medlemstall
I 2019 hadde Vågsbygd Turn 204 medlemmer.
Medlemsutvikling - Vågsbygd Turn
År

Jenter

Gutter

Totalt

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

189
182
247
227
182
130

15
36
55
17
32
61

204
218
244
244
214
191
83

Året 2019
Året 2019 har vært et svært travelt år med mange konkurranser, treningshelger,
partiorganisering og andre aktiviteter. Sommeren 2019 ble brukt til å lage et helt nytt
partioppsett for de ulike partiene i Vågsbygd Turn. Det nye partioppsettet er laget i henhold
til Norges Gymnastikk- og Turnforbunds prinsipper og gymnastenes behov for
treningsmengde og konkurranseidrett.

Vårsemesteret 2019
Våren 2019 hadde Vågsbygd Turn treninger i hallen på Lumber og én trening i uka (for
apparatturnere) i turnhallen på Gimle.
Treningsplan våren 2019
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

16:00-19:00
16:00-17:30/18:00
16:30-17:30
17:30-19:00
19:00-20:30
19:00-20:30
16:30-17:30
15:00-17:00
16:30-17:30
16:00-19:00
16:30-17:30
17:30-18:30
18:30- 20:00
17:00-20:00
17:00-18:30/19:00

Parti
Apparatturn
Rekrutt Apparatturn
2-3 kl.
4-6 kl.
7 kl. +
Tropp
Førskolebarn og 1. kl.
Salto
Tropp
Apparatturn
Førskolebarn og 1. kl.
Foreldre og barn
7 kl.+
Apparatturn
Rekrutt Apparatturn
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Fredag

18:00-19:30
19:00-20:30
16:00-19:00
17:00-19:00
16:00-19:00

Salto
Tropp
Apparatturn
Rekrutt Apparatturn
Apparat A1

Sommer 2019
Det ble arrangert ulike arrangementer og treningssamlinger i løpet av sommeren. Det ble
arrangert turnskole fra 24. juni til 28. juni og diverse trening i løpet av sommeren i hallen vår
på Lumber. For apparatturnerne var det treningstur til Latvia fra den 5. august til 12. august.
10 barn deltok i alderen 8-11 år. For troppspartiene ble det arrangert treningsuke til
CampOllerup i Danmark fra 29. juli til 4. august. 10 gymnaster fra troppspartiene deltok.

Høstsemesteret 2019
Høsten 2019 hadde VTIL trening i hallen på Lumber, én trening pr. uke i Gimlehallen og én
trening pr. uke i hallen til Grimstad Turnforening.
Treningsplan våren 2019
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag
Lørdag
Søndag

16:00-19:00
16:00-18:00
18:00-19:30
19:00-20:30
16:30-18:30
17:00-19:00
18:00-19:30
19:30-21:39
15:00-18:00
16:30-17:30
17:30-18-30
17:30-19-30
18:00-19:30
15:00-18:00
17:00-19:00
17:30-19-30
18:00-19:30
19:30-21:39
16:00-19:00
16:00-18:00
13:30-16-30
19:00-21:00

Parti
Apparat 5
Apparat 3/4
Salto 2-3 kl.
Salto 4-6 kl.
Rekrutteringsparti
Tropp aspirant
Tropp rekrutt
Tropp junior
Apparat 5
Førskole og 1. kl.
Foreldre og barn
Apparat 3/4
Rekrutteringsparti
Apparat 5
Tropp aspirant
Apparat 3/4
Tropp rekrutt
Tropp junior
Apparat 4 (KTF)
Apparat 5 (KTF)
Apparat 5 (GTIF)
Tropp rekrutt/junior

Trenerutdanning/kurs i 2019
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Medtrenerkurs
Vebjørn Thorsen, Paul Brandsdal, Tiril Liland Torstensen og Tony Kvås.
Trampettsikringskurs Vebjørn Thorsen, Paul Brandsdal, Tiril Liland Torstensen og Tony Kvås.
I løpet av 2019 har det i tillegg til formelle kurs, også vært intern kompetanseheving i VTIL.

Konkurranser/samlinger 2019
Apparatturn
02. mars
24. mars
30. mars
25. mai
14. juni
12. oktober
02. november

Treningssamling Turnkvinner i Kristiansand, 9 gymnaster deltok.
Agderpokalen Grimstad, 10 gymnaster deltok.
Treningssamling Mandal, 6 gymnaster deltok.
Holmen Open, 11 gymnaster deltok.
Regionsamling Nøtterøy, 9 gymnaster deltok.
Nasjonal Rekruttkonkurranse Holmen, 3 gymnaster deltok.
Sørlandsmesterskap Kristiansand, 12 gymnaster deltok.

Tropp
Januar
23. mars
1. juni
19-20. oktober
25-27. oktober
3. november
16. november
11.-12. desember

Treningssamling i Flekkefjord, ca.15 gymnaster deltok.
Kretskonkurranse i Mandal, gymnaster fra to juniorlag og et rekruttlag
deltok.
Rola Turnfest, gymnaster fra ett juniorlag og et rekruttlag deltok.
Sørlandsmesterskap i Arendal, gymnaster fra tropp junior og tropp
rekrutt deltok.
Treningssamling i Arendal, gymnaster fra tropp junior og tropp rekrutt
deltok.
Kretsmesterskap i Flekkefjord, gymnaster fra tropp junior og tropp
rekrutt deltok.
Buskerudtrampetten, gymnaster fra tropp junior deltok.
Treningshelg i Oslo, gymnaster fra tropp junior deltok.

Felles for alle
April
17. mai

Barneturnstevnte på Lista, gymnaster fra breddepartiene og
troppspartiene deltok.
Borgertoget, gymnaster fra alle partiene i VTIL deltok.

Egne arrangementer
12. juni
10. november
8. desember

Sommershow i Vågsbygdhallen.
Klubbkonkurranse for de yngste apparaturnerne.
Juleshow i Karrusshallen.

Trenersituasjonen
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Det var en relativt stabil trenersituasjon i 2019. Espen Skjelnes er hovedtrener på Tropp og
Salto partiene. Nadia Tarvida har hovedansvar for apparatturn, og Martine Havnes for
rekruttering og for enkelte breddepartier. Høsten 2019 fikk Vågsbygd Turn IL en ny
hovedtrener på apparatturn: Viktor Grigorchuck. Viktor sitt arbeid har blir verdsatt både av
VTIL og av VTIL sine medlemmer. Klubben har i tillegg ungdomstrenere som lønnes på
timebasis. Dette er nåværende/tidligere gymnaster som er med til å sikre god kvalitet og et
godt treningstilbud. I tillegg til lønnede trenere, har klubben foreldretrenere som stiller opp
hver uke på eget initiativ. Vågsbygd Turn IL setter stor pris på den innsatsen våre
hovedtrenere, ungdomstrenere og foreldretrenere gjør for klubben!

Utstyr
Det ble i første kvartal 2019 bestilt utstyr for 200.000 kr. av Elatec AS. Dette viste seg å bli en
lang og vanskelig prosess for Vågsbygd Turn IL og deres medlemmer. Elatec AS gikk konkurs i
3. kvartal 2019, der VTIL har meldt krav til boet. Klubben anser dette utstyret som tapt, men
håper å få dekket inn deler av det økonomisk tapet.
I 4. kvartal av 2019 fikk Vågsbygd Turn IL kjøpt utstyr av Flekkefjord Turnforening for 130.000
kr. Dette utstyret ble dekket inn av sponsorer og gaver, etter iherdig innsats av foreldre i
klubben. Utstyret klubben mottok var tumbling, landingsmatter og tilløpsbane.

Økonomi
Vågsbygd Turn IL har ikke tilbud om kommunal treningshall, og den største kostnadsposten
etter lønn er derfor leie av lokaler på Lumber. Leieavtale er inngått med en privat aktør, til
markedspris. De store kostnadene til VTIL har gitt en stram økonomi i 2019, der klubben har
vært helt avhengig av alternative inntektskilder for å drive forsvarlig. Juleshowet og
sommershowet har et overskudd på tilsammen ca. 100.000 kr. Dugnadsinntekter i 2019 var
omlag 300.000 kr. I 2019 har Vågsbygd Turn IL fått kommunal støtte til driftsmidler på 210.000
kr. og sponsor- og gavemidler for ca. 142.000 kr., noe som har bidratt positivt inn til klubbens
økonomi og treningskvalitet. Med bakgrunn i store leiekostnader har driftsmiddeltilskuddet
ikke vært tilstrekkelig for å sikre fremtidig eksistens for klubben. VTIL har i 2019 arbeidet
strategisk med å få økt driftsmiddelsstøtte fra kommunen for året 2020.

På årsmøtet 25.03.19 ble følgende personer valgt til ulike verv
Styret
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Thomas Gjerustad
Leif Ingebretsen
Pål Christensen
Terese Paslawski Rødland
Invild Gundersen Little
Hege Valvik

Ledelse
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Daglig leder:
Regnskapsfører:

Anette Skarpodde
Merete Svendsen, FAST Solution

Administrativt arbeid
Det administrative arbeidet i klubben utføres på frivillig basis. Vi er en stor klubb med mange
medlemmer og aktiviteter, som har vokst fort siden 2013. Styret har lagt ned mye arbeid
rundt profesjonalisering av klubben, samt daglig drift. Lise Marie Selseng kom inn i det
administrative arbeidet høsten 2019, for å bistå med økonomi og administrative oppgaver
sammen med Anette Skarpodde. Det har i 2019 blitt gjennomført 5 ordinære styremøter, i
tillegg til løpende dialog mellom styre og den operative ledelsen. Det ble avholdt
foreldremøter på vår- og høstsemesteret, og i fjerde kvartal 2019 ble det besluttet å
gjennomføre månedlige trenermøter.

Takk!
På vegne av styret og administrasjonen vil jeg benytte anledningen til å takke alle som har
bidratt til Vågsbygd Turn IL gjennom 2019. Tusen takk til alle som bidrar til turnglede, enten
som trener eller utøver, som hjelper til på arrangementer og dugnader, og bidrar til at vi
fortsatt kan drive turnklubb i Vågsbygd.
Kristiansand, 27. april, 2020

For styret og administrasjonen i Vågsbygd Turn
Thomas Gjerustad
Styreleder

Leif Ingebretsen
Nestleder

Pål Christensen
styremedlem

Terese Paslawski Rødland
Styremedlem

Ingvild Gundersen Little
Styremedlem

Hege Valvik
Varamedlem

Anette Skarpodde
Daglig leder

6

Sak 6_Årsregnskap Vågsbygd Turn 2019
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Sak 7_Planer for 2020
Vågsbygd Turn IL ønsker å være en mangfoldig klubb, som tilbyr breddeidrett og
konkurranseidrett innenfor troppsturn og apparatturn. Klubbens har som mål å tilrettelegge
for turnglede, gjennom å gi et tilbud til den enkelte utøver ut ifra medlemmenes ambisjoner
og forutsetninger.

Økonomi
Vågsbygd Turn IL har de siste årene jobbet målrettet for å styrke inntektene gjennom både
sponsorarbeid, søknader om støtte fra ulike fond/midler og dugnadsarbeid.
Økonomisituasjonen for 2020 ser lysere ut en de foregående årene, dette fordi kommunen
har økt driftsmiddeltilskuddet til 410.000 kr.
Høsten 2019 hadde VTIL lotteridugnad. Denne dugnaden var lettomsettelig og genererte
gode inntekter. Planen for våren 2020 er å fortsette med lotteridugnad.
På grunn av klubbens økonomiske situasjon er vi avhengig av sponsormidler til utstyr og
kompetanseheving. God innsats fra styret i 2019, har i første kvartal 2020 gitt gode resultater.
Dette har ført til at VTIL kan kjøpe utstyr for ca. 115.000. Styret vil fortsette å søke fond/midler
der hvor det er aktuelt. Det må også lages en god plan/årshjul for de ulike søknadsfrister og
tilskuddsordninger.
Det er et ønske fra styret å opprette en daglig leder-stilling i 2020, med honorar på 50.000 kr
årlig. VTIL ønsker å formalisere og forbedre den daglige driften, og ansettelse av en daglig
leder er et ledd i denne prosessen.

Trenere
For å kunne tilby et faglig godt turnmiljø er vi avhengige av god kvalitet på trenerarbeidet. I
2020 er det budsjettert med 4 hovedtrenere, samt flere ungdomstrenere. Viktor Grigodchuck
har avtale med VTIL frem til august 2020, der klubben ønsker å forlenge denne avtalen. Det
er behov for foreldretrenere/trenere på enkelte breddepartier og troppspartier. Det å
rekruttere flere trenere som kan være med å sikre kvalitet og kontinuitet på disse partiene vil
være en prioritet i 2020. Vi er helt avhengige av et tilstrekkelig antall foreldretrenere på
frivillig basis.

Treningslokale
Vågsbygd Turn IL har leiekontrakt på Lumber ut 2020. Styret vil i 2020 både være i dialog med
utleier for å se på muligheten til å forlenge leiekontrakten og se på andre mulige lokaler for
leie. Dette er en prioritert sak, for å sikre et godt turntilbud også i 2021.

Administrativt arbeid/Styre
Et mål i 2020 er å formalisere driften i VTIL gjennom å fordele arbeids- og ansvarsområder i
større grad en de foregående årene. Styret ser det nødvending å ansette en daglig leder i
denne prosessen, som både er honorar- og dugnadsbasert. Det er ønskelig at en daglig leder
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skal ta ansvar for den daglige driften innenfor økonomi, personalledelse og administrative
oppgaver. Frem til 2020 har klubben i sin helhet blitt drevet på dugnad. Både klubbens ledelse
og styremedlemmer legger ned en betydelig arbeidsinnsats. Det betyr at flere frivillige vil
gjøre dette arbeidet lettere for den enkelte. Vi kommer derfor til å skape flere muligheter for
foreldre til å bidra til dugnadsarbeid, både når det gjelder å dra nytte av foreldrenes
kompetanseområder og hjelp til sommershow, juleshow m.m. Vi setter stor pris på alle
bidrag!

Informasjon til medlemmer
En god og fungerende kommunikasjon med medlemmer, foreldre og andre er viktig og skal
prioriteres høyt fremover. Vågsbygd Turn IL informerer sine medlemmer i dag via Spond,
Facebook, hjemmesiden og på e-post. Klubben har gått over til nytt medlemssystem, der all
påmelding til partier, konkurranser og samlinger vil foregå i WebOrg. Dette vil gi klubben
bedre mulighet til å kunne følge opp medlemmer via e-post. Spond vil i 2020 være en
kommunikasjonskanal som bidrar med koordinering av trening, samlinger og konkurranser.
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Sak 8_Medlemskontingent og treningsavgift
Medlemskontingent
Alle som ønsker å melde seg på partier i Vågsbygd Turn må være medlemmer av klubben.
Medlemskontingenten var i 2020 kr. 300,- per år. Kontingenten dekker bl.a. nødvendige
forsikringer. Kontingenten betales ved innmelding eller i begynnelsen av året og gjelder ut
kalenderåret.
Styrets forslag til vedtak:
Medlemskontingent for 2021 fastsettes til kr. 300.
Treningsavgift
Ifølge Norges idrettsforbund er det årsmøtets oppgave å vedta treningsavgift, men de
understreker at det for idrettslag med ulike grupper/partier kan være praktisk å gi styret
fullmakt til å fastsette treningsavgiften for gruppens aktiviteter.
Styret foreslår å beholde treningsavgift for høstsemester 2020 på samme nivå som
vårsemesteret 2020:
Treningsavgiftene for vårsemesteret 2020 var som følger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foreldre og barn: kr. 1200
Førskole og 1. klasse: kr. 1200
Salto 2.-5. klasse: kr. 1500
Salto 6,-10- klasse: kr. 1500
Tropp aspirant (7-11 år): kr. 2300
Tropp rekrutt (11-13 år): kr. 3500
Tropp junior (13-18 år): kr. 3500
Rekrutteringsparti til apparatturn: kr. 2300
Egne satser for apparatturnere avhengig av treningsmengde.

Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette treningsavgift for de ulike partiene i VTIL for
høstsesongen 2020 og vårsesongen 2021.

16

Sak 9_Budsjett Vågsbygd Turn IL 2020
Inntekter og Kostnader
Treningsavgifter og kontingenter
Kommunale tilskudd
NGTF og andre driftstilskudd
Gebyrer
Sponsor
Dugnad/kiosk
Show
Finansinntekter
Sum inntekter
Lønnskostnader (Hovedtrenere og ungdomstrenere)
Fremmedytelse
Leie av hall
Strøm
Datasystem (WebOrg)
Regnskapsbyrå (Fast Solution)
Forsikring (medlemmer og If skadeforsikring)
Show (kiosk og driftskostnader)
Julebord/sommerfest
Arbeidsklær/utstyr
Varekjøp (kiosk og driftskostnader)
Reisekostnader (stevner o.l.)
Finanskostnad
Sum kostnader
Resultat

Beløp
886600
430000
100000
16160
40000
260000
100000
100
1832860
772000
200000
430000
53000
24185
55000
34700
45000
4000
103000
60000
30000
300
1811185
21675

*Per april 2020 ser styret at enkelte poster i budsjettet ikke vil stemme. For det første har VTIL fått mer
sponsormidler til utstyr. For det andre har koronapandemien medført bedriftsstans i VTIL, noe som vil
påvirke klubbens inntekter og kostnader. Hvor store avvik som kan forventes er avhengig av
bedriftsstansens varighet.

17

Sak 11_Innkomne saker
Det er kommet ett innspill fra medlemmer til sak for årsmøtet innen fristen: Klubbens
administrasjon bes vurdere å lage en handlingsplan for ansatte og medlemmer dersom det
skulle skje en storulykke ved REC Solar (Elkem). Treningshallen på Lumber ligger innenfor
det geografiske området REC Solar i et informasjonsskriv vurderer kan bli berørt av en
eventuell storulykke ved anlegget. REC Solar understreker at de jobber kontinuerlig for å
holde sikkerheten høyt, sammen med de offentlige redningsetater.
Styret vurderer at det bør utarbeides en generell handlingsplan for hvordan ansatte og
medlemmer i hallen skal opptre i tilfelle en storulykke ved REC Solar. Planen utarbeides ila.
2020.
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Sak 12_Valg til styret
Det lyktes ikke å etablere en valgkomite før valget i 2020. Medlemmer har fått informasjon
om mulighet til å melde seg eller andre som kandidater til styret via mail og i Spond 13.
februar.
Følgende kandidater har meldt interesse for styreverv for det kommende året innen fristen
19. april:
Styreleder:
- Thomas Gjerustad, forelder til gymnast på apparatturn (gjenvalg for 1 år)
Nesteleder:
- Leif Arne Ingebretsen, foreldre til gymnast på apparatturn (gjenvalg for 1 år)
Styremedlemmer:
- Jan Robert Fiksdal, forelder til gymnast på apparatturn (nyvalg for 2 år)
-

Terese Paslawski Rødland, forelder til gymnast på apparatturn (gjenvalg for 2 år)

-

Ingvild Gundersen Little, forelder til troppsgymnast (gjenvalg for 1 år)

Varamedlem:
- Hege Valvik (gjenvalg for 1 år)
Styrets forslag til vedtak:
De nevnte kandidatene velges til styret. Valgkomite for neste års valg utpekes av styret etter
årsmøtet.
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