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VEDLEGG SAK 7: ÅRSBERETNING 2020

Årsberetning 2020
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1. Organisasjon og drift
Styret, tillitsvalgte og administrasjon har i 2020 bestått av følgende personer:
Styreleder

Thomas Gjerustad (fra 1.1.-30.11.20)
Ingvild Gundersen Little (konstituert fra 1.12-31.12.20)

Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Leif Arne Ingebretsen
Terese P. Rødland
Jan Robert Fiksdal
Ingvild Gundersen Little (fra 1.1.-30.11.)
Thomas Gjerustad (fra 1.12.-31.12.)

Varamedlem

Hege Valvik

Daglig leder

Lise Marie Selseng (fra 1.6.-31.12.)
Anette Skarpodde (fra 1.1.-30.5)

Frivillig arbeid i styre og administrasjon
Ingen i styret, andre tillitsvalgte eller daglig leder har fått lønn eller honorar for den jobben de
har utført for Vågsbygd Turn i 2020. Alt dette arbeidet er basert på frivillighet.
Andre tillitsverv
-Ingvild Gundersen Little (konst. styreleder), ble valgt inn som styremedlem i Idrettsrådet i
Kristiansand på Idrettsrådets årsmøte 1. september 2020.
-Hege Valvik (varamedlem) har vært styremedlem i Agder gymnastikk- og turnkrets siden
1.1.2020.

2. Året 2020
Året 2020 har vært en spesielt år på mange måter. En pandemi brøt ut i hele verden og noe
som hadde stor innvirkning for Vågsbygd Turn. Det gjorde at vi måtte tenke nytt for å kunne
gjennomføre trening. Det ble mindre trening for våre partiet enn planlagt. I tillegg ble
arrangementer og konkurranser avlyst.

3. Medlemstall
I 2020 hadde Vågsbygd Turn 245 medlemmer.
Vågsbygd Turn – Medlemsutvikling
År

Jenter

Gutter

Totalt

2020

201
189
182
247
227
182
130

44
15
36
55
17
32
61

245
202
218
302
244
214
191
83

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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4. Treningsplaner
Vårsemesteret 2020
Våren 2020 hadde Vågsbygd Turn treninger i hallen på Lumber og én trening i uka
(for apparatturnere) i turnhallen på Gimle.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag
Lørdag
Søndag

Treningsplan vår 2020
Apparat 5, 16:00-19:00
Apparat 3/4, 16:00-19:00
Salto 2-3, 18:00-19:30
Salto 4-6, 19:00-20:30
Apparat 5, 16:00-19:00
Rekrutteringsparti 16:30-18:30
Tropp aspirant 17:00-19:00
Tropp rekrutt 18:00-19:30
Tropp junior 19:30-21:39
Apparat 5 15:00-18:00
Førskole og 1. kl. 16:30-17:30
Foreldre og barn 17:30-18-30
Apparat 3/4 17:30-19-30
Rekrutteringsparti 18:00-19:30
Apparat 5 15:00-18:00
Tropp aspirant 17:00-19:00
Apparat 3/4 17:30-19-30
Tropp rekrutt 18:00-19:30
Tropp junior 19:30-21:39
Apparat 4 (KTF) 16:00-19:00
Apparat 5 (KTF) 16:00-18:00
Apparat 5 (GTIF) 13:30-16-30
Tropp rekrutt/junior 19:00-21:00

Da pandemien brøt ut i mars ble det stopp for all trening. I mai kunne vi åpne opp for
konkurransepartiene igjen. Troppsturn-partiene trente tirsdager, torsdager og
søndager. Apparatturn trente mandager, onsdager og fredager. Fordeling av dager ble
gjort med bakgrunn i gjeldende nasjonale retningslinjer for å forhindre smitte.

Sommer 2020
På sommeren ble det arrangert 2 uker med gratis Turnskole for alle våre
breddepartier. Treningssamlinger som Troppsturn og Apparatturn vanligvis deltar på i
løpet av sommeren ble avlyst på grunn av pandemien.
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Høstsemesteret 2020
Høsten 2020 hadde VTIL trening i hallen på Lumber og én trening pr. uke i Gimlehallen (for
apparatturn). Erfaringen vi fikk i løpet av vår/sommer gjorde at vi høsten 2020 kunne åpne
opp for alle våre partier igjen. De store partiene Salto og Turn grunnstige ble delt opp i flere
grupper for at vi kunne overholde smittevernsreglene.

Mandager:

Tirsdager

Onsdager

Torsdager

Fredager

Søndag

Treningsplan høst 2020
Salto grønn 16:30-18:00
Salto gul 17:00-18:30
Salto rød 17:30-19:00
Salto blå 18:00-19:30
Salto 7 kl. + 19:00-21:30
Apparat 4&5 16:00-19:00
Apparat 3 16:15-18:15
Tropp Aspirant 17:00-18:30
Tropp rekrutt 17:30-19:00
Tropp junior 19:00-21:00
Apparat 4&5 15:00-18:15
Foreldre og barn 16:00-17:00
Apparat aspirant 17:00-18:30
Turn grunnstige 18:00-19:00
Apparat 3 18:00-19:30
Apparat 3 15:30-18:00
Tropp aspirant 16:45-18:30
Tropp rekrutt 17:30-19:00
Tropp junior 19:00-21:00
Apparat 4&5 16:00-19:00
Salto gr. 1 16:30-18:00
Salto gr. 2 17:00-18:30
Apparat 4 10:00-1300 (KTF)
Apparat 5 13:00-15:30 (KTF)
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5. Trenerutdanning/kurs 2020
Vi er stolte over at mange har tatt kurs i løpet av 2020.
Medtrenerkurs:
Adine Michalsen
Elianne Skaar
Celina Ekelund
Christina Trelsgård
Trener 1:
Maria Trelsgård
Tiril Liland Torstensen
Mille Liland Torstensen
Michael Jurijsson
Anna Fristad
Vebjørn Thorsen
I løpet av 2020 har det i tillegg til formelle kurs, også vært intern kompetanseheving i VTIL.

6. Årsberetning fra de enkelte partiene
Troppsgymnastikk
Tropp Aspirant (til og med året de fyller 11 år)
- Gruppen har ikke deltatt på konkurranser eller treningssamlinger i 2020 grunnet Covid
19. til normalen så deltar disse i konkurranser i Agder som Kretsmesterskap og
Sørlandsmesterskap.
- Variert i antall fra 16-11 stk, med ca 8-12 stk som møter opp til trening.
- Trener 2 dager i uken.
- Trenere gjennom året har vært Vebjørn Thorsen(hovedtrener) og Guri Nytun
(medtrener) på tirsdager. Tiril Liland Thorstensen (hovedtrener) og Mille Liland
Thorstensen (medtrener) har vært trenere på torsdager. Espen Skjelnes har bidratt når
det har passet.
Tropp Rekrutt (året de fyller 11 til og med året de fyller 13)
- Gruppen har ikke fått deltatt på konkurranser grunnet Covid-19. Til normalen så
skulle disse deltatt på Kretsmesterskap, Holmen Open, Sørlandsmesterskap og
Buskerudtrampetten.
- Har fått deltatt på en treningssamling: Camp Mandal i oktober med 18 stk.
- Gruppen har variert i antall fra 20-13 stk., med ca 14 som møter opp til hver trening.
Var oppe i 7 gutter på et tidspunkt.
- Trener 3 dager i uken.
- Trenere gjennom året har vært Anna Frigstad (hovedtrener) og Espen Skjelnes
(hovedtrener) Elianne Skaar (medtrener) Celina Ekelund (medtrener) Adine Halaas
Michalsen (medtrener) har bidratt på de ulike dagene.
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Tropp Junior (året de fyller 13 til og med året de fyller 17)
- Gruppen har fått en konkurranse dette turnåret: NM Kvalik Stavern i mars.
Resultatene var:
Apparat
Tumbling
Trampett

-

Karakter
12.500
9.300

Plassering
22
51

Totalt antall lag
51
52

Laget er blant de yngste i klassen og har 4 år til som junior.
Skulle ellers ha deltatt på Kretsmesterskap, Holmen Open, Sørlandsmesterskap,
Buskerudtrampetten.
Har fått deltatt på treningssamling: Camp Mandal i oktober/november med 19 stk.
5 stk deltok også på Camp Sola i august 2020.
Gruppen holder seg stabil på 30-24 medlemmer. Under covid-19 ble gruppen delt i 2.
styrkeprogram eller tumbling/trampettfokus.
Trener 3 dager i uken.
Trenere gjennom året har vært Espen Skjelnes (hovedtrener). Medtrener har vært
Vebjørn Thorsen, Arild Trelsgaard, Tony Kvås, Paul Christian Øgrey Brandsdal.

Apparatturn
-

Apparatturn har i 2020 vært delt inn i følgende partier: Aspirant (ca. 17 utøvere),
Apparat 3 (ca. 5 utøvere), Apparat 4 (ca. 6 utøvere) og Apparat 5 (ca. 7 utøvere)
Trenere gjennom året har vært: Nadia Tarvida (ansvarlig hovedtrener apparatturn),
Martine Havnes og Sandra Christensen (hovedtrenere på Apparat 3 og apparat
aspirant), Viktor og Nadia Tarvida (hovedtrener Apparat 5).
Det har kun vært gjennomført én konkurranse for apparatturn-partiene i 2020:
Sørlandsmesterskapet i Grimstad i desember. Der deltok 10 gymnaster i aldersgruppe
mellom 9 og 15 år og leverte flotte resultater:
11 årsklasse (to gymnaster):
2.plass – bom
3.plass- bom
12 årsklasse (én gymnast):
3.plass -Frittstående
3.plass-bom
3.plass-hopp
4.plass sammenlagt
Klasse 1 (to gymnaster):
1.plass frittstående
2.plass-hopp
3.plass-skranke
2.plass frittstående
Klasse 2 (én gymnast):
1.plass frittstående
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Breddepartier
Turn Grunnstige (1.-2. klasse)
- Dette breddepartiet skiftet navn fra 1.-2. klasse til Turn Grunnstige høsten 2020 og
har opplevd stor interesse og økt rekruttering gjennom året.
- Partiet er dermed blitt delt i 3 grupper med tilsammen ca. 45 utøvere.
- Trenere har vært Nadia Tarvida og Michael Jurijsson (hovedtrenere), Thea Elisabeth
Rødland, Karianne Ourom, Fredrikke Andersen, Dina INgebretsen og Halldis Thorsen
har vært hjelpetrenere.
Foreldre og barn
- Partiet har vært spesielt uheldig rammet av pandemien og i perioder har ikke
foreldrene hatt lov til å delta i treningen sammen med barna pga. smittevernreglene.
- Partiet har hatt ca. 25 medlemmer.
- Hovedtrenere i 2020 var Anette Skarpodde (vår) og Martine Havnes (høst).
Hjelpetrener var Michael Jurijsson.
Salto 3.-6.klasse
- Gruppen har ikke fått deltatt på stevner eller samlinger i 2020. Mistet
Barneturnstevne.
- Stor gruppe på ca. 70 medlemmer. Måtte bli delt i 4 grupper a 20 plasser og har
tilpasset seg godt. Salto grønn, gul og rød har vært ganske så fulle nesten hver trening.
Lett blanding av gutter og jenter.
- Trente fast mandager og valgfri oppmøte basert på plassene på fredager.
- Trenere gjennom året har vært: Espen Skjelnes (ansvarlig hovedtrener). Maria
Trelsgaard og Christina Trelsgaard har hatt Grønn og Blå. Anna Frigstad og Adine
Halaas Michalsenhar hatt salto Gul. Tiril Liland Thorstensen og Mille Liland
Thorstensen har hatt Salto rød. Guri Nytun (medtrener) har også bidratt der det trengs.
Salto 7. klasse+
- Gruppen har ikke deltatt på noe stevner eller samlinger. Mistet Barneturnstevne
grunnet covid-19.
- Gruppen har vært stabil på ca. 20 medlemmer hvor ca 15 stk møter opp til trening.
- Trent fast mandag, men også tilbud om å trene fredager.
- Trenere gjennom året har vært Espen Skjelnes (hovedtrener), Tiril Liland Thorstensen
(hovedtrener) og Mille Liland Thorstensen (medtrener)

7. Realisering av egen turnhall for klubben
Bakgrunn
Bakgrunnen for ønsket om å bygge en ny turnhall til Vågsbygd Turn er at utleier av lokalene
klubben har disponert på Lumber sommeren 2020, brått og uventet, ga beskjed om at klubben
ikke får forlenget leieavtalen. Det betydde at vi måtte ut av lokalene senest 31. mars 2021
Kommunen hadde ikke egnede lokaler eller mulighet til å bygge turnhall i Vågsbygd i
overskuelig framtid. Det lyktes heller ikke å finne andre, egnede leielokaler. Styret søkte
derfor kommunen om opsjon på en kommunal tomt regulert til idrettsformål på Karuss
idrettspark. Søknaden ble innvilget og opsjon gitt for en toårig periode. På et ekstraordinært
årsmøte 23. oktober 2020 vedtok medlemmene at klubben skulle sette alt inn på å bygge vår
egen hall på Karuss,
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Finansiering av turnhall
For å imøtekomme bankens krav om egenkapital og sikkerhet har styret jobbet på flere
fronter og klart å “hente inn” ca. 11 millioner kr. av de ca. 12,7 millionene det vil koste å
realisere turnhallen:
Etter iherdig innsats opp mot politikerne i kommunen har vi oppnådd en garanti for
økonomisk støtte på min. 410.000 kr per år i de neste 10 årene (dvs. totalt min. 4,1 mill. kr).
Støtten er gitt til å dekke utgifter til treningslokaler for klubben på lik linje med at andre
idrettslag får benytte kommunale anlegg gratis (enstemmig vedtatt i Bystyret 9/12 2020).
Tilskuddet kommer i klubbens tilfelle til å få til betjening av byggelån. I tillegg vil vi kunne
søke andre typer tilskudd fra kommunen årlig.
Vi har sikret at hallen innfrir kravene som stilles for å få spillemidler/tippemidler. Det
handler dels om at vi har sikret at hallen er inne på kommunens liste over prioriterte
idrettsanlegg og dels at valg av løsninger for hall og garderobeanlegg er tek17-standard. Det
betyr at vi vil få refundert ⅓ av byggekostnadene (ca. 4,2 mill. kr) året etter hallen står ferdig.
Vi har også sikret at vi innfrir kravene til full momsrefusjon. Det betyr at vi vil få refundert
ca. 2,5 mill. året etter ferdigstillelse.
Nøkkeltall (budsjetterte kostnader/inntekter i runde tall):
-Total byggekostnad/lånebehov inkl. mva kr. 12.750.000
-Refusjon i form av spillemidler (2022) kr. -4.200.000
-Momsrefusjon 100 % (2022) kr. -2.500.000
-Garantert tilskudd fra kommunen til å betjene lån (min. 410.000 kr/år i min. 10 år) kr. 4.100.000 (minimum)
Styret vurderer at det vil være uproblematisk for klubben å betjene banklånet til turnhallen og
likevel ha en solid økonomi. Vi har i årene før 2020 klart å betjene husleie på kr. 500.000/år,
da med et støttebeløp fra kommunen på kun ca. 100.000 kr. Nå blir støtten økt til min.
410.000 kr/år. Den nye hallen vil i tillegg gi oss gode muligheter til å øke inntektene våre,
f.eks. i form av økt medlemsmasse, mulighet for utleie til andre idrettslag/bursdager o.l.,
avvikling av konkurranser og treningssamlinger osv.
Beskrivelse av turnhall
Hallen som er prosjektert er en såkalt “rubb-hall” (leverandør er Hallgruppen AS, entreprenør
er PK Entreprenører). Både hall og tilstøtende brakkerigg med garderober er imidlertid tek17standard og godkjent av Norges Gymnastikk og Turnforbund som en fullverdig turnhall. Det
betyr at det vil kunne arrangeres konkurranser, stevner og andre inntektsbringende
arrangementer i hallen.
Med grunnflate på 1150 m2, takhøyde på 11 meter, ingen bæresøyler i veien og en stor
landingsgrop vil vi kunne tilrettelegge like godt for både breddepartier, troppsgymnastikk og
apparatturn. Det vil også gjøre det mulig å øke medlemsmassen og treningstilbud betraktelig
sammenliknet med lokalene vi disponerer i dag.
Denne turnhallen vil dermed bety et stort løft for Vågsbygd Turn, men vil også være et
positivt tilskudd til turnmiljøet og -tilbudet på hele Sørlandet.

9

Takk!
Styret og administrasjon vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til
Vågsbygd Turn i 2020. Tusen takk til alle som bidrar til turnglede, enten som trener eller
utøver, som hjelper til på arrangementer og dugnader, og som bidrar til at vi fortsatt kan drive
turnklubb i Vågsbygd.
Kristiansand, 29.04.2021
Ingvild Gundersen Little (styreleder)
Leif Arne Ingebretsen (nestleder)
Thomas Gjerustad (styremedlem)
Terese P. Rødland (styremedlem)
Jan Robert Fiksdal (styremedlem)
Hege Valvik (varamedlem)
Lise Marie Selseng (daglig leder)
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PLANER FOR 2021
Vågsbygd Turn IL vil i 2021 fortsatt jobbe for å leve opp til målsettingen om å være en
mangfoldig klubb, som tilbyr breddeidrett og konkurranseidrett innenfor troppsturn og
apparatturn. Klubben har som mål å tilrettelegge for turnglede gjennom å gi et tilbud til den
enkelte utøver ut ifra den enkeltes 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 2021 ser lysere ut enn noen gang, til tross for at klubben har pådratt
seg gjeld til bygging av ny turnhall. Vi har lyktes med å få kommunen til å gi en garanti om
årlig økonomisk støtte svarende til minst nivået for støtten i 2020 (kr. 410.000) de neste 10
årene. Vi vil i tillegg fortsatt ha mulighet til å søke tilskudd fra andre kommunale
tilskuddsordninger. Vi har også inngått hovedsamarbeidsavtale med Sparebanken Sør, i
første omgang for 3 år, med opsjon på 3 nye. Med denne avtalen får vi 50.000 kr i tilskudd
per år. Vi har også søkt og fått innvilget en gave fra Sparebanken Sør i form av en
engangsutbetaling i 2021 på kr. 200.000.
Normalt har klubben to salgsdugnader per år, vår og høst. I 2021 vil det imidlertid kun bli
gjennomført salgsdugnad i høstsemesteret. Årsaken er både begrensninger pga.
koronapandemien i vårsemesteret og mangel på kapasitet til å administrere en slik dugnad
samtidig med organisering av utflytting fra hallen på Lumber, reetablering i gymsalen på
Torkelsmyra og planleggingen av den nye hallen.
Selv om økonomien ser fornuftig ut, er klubben helt avhengig av sponsor/tilskuddsmidler til
kjøp av utstyr og kompetanseheving. Styret har ved flere tilfeller tatt initiativ til å etablere en
egen sponsorkomite for å øke klubbens kapasitet til å jobbe målrettet med å søke fond/midler
der hvor det er aktuelt. Dessverre er det enda ikke lyktes, men dette er et mål for den
kommende perioden.
Trenere
For å kunne tilby et faglig godt turnmiljø er vi avhengige av god kvalitet på trenerarbeidet. I
2021 er det budsjettert med 2 ansvarlig hovedtrenere som har ansvar for hver sin gren,
Troppsturn og Apparatturn. I tillegg har vi hovedtrenere som har ansvar for sine egne partier
og hjelpetrenere som skal hjelpe hovedtrenerne og ansvarlig hovedtrenere med å sikre
kvalitet i trening.
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 2021. Vi er helt avhengige av et tilstrekkelig antall foreldretrenere på
frivillig basis.
Treningslokale
Vågsbygd Turn IL hadde leiekontrakt på Lumber ut mars 2021. Vi har deretter avtale med
kommunen om å disponere gymsalen på Torkelsmyra skole fram til skolens sommerferie.
Den nye turnhallen på Karuss vil stå klar til innflytting når høstsemesteret starter opp i
august. Med den nye hallen vil klubben ha plass til å utvide antall treningspartier. Planen er å
utvide tilbudet allerede fra august 2021, men veksten må ses i sammenheng med økonomi til
ekstra trenertimer, tilgangen på frivillige foreldretrenere samt kapasitet i klubbens
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administrasjon. Timeplan, hallplan samt ny sportslig strategi for de neste 3 årene skal
utarbeides av sportslig utvalg ila. perioden.
Administrativt arbeid/styre
Et mål i 2021 er å skape større forutsigbarhet og profesjonalisere driften i VTIL. Dette vil
dels skje ved at styret skal gjennomgå et kurs i styrearbeid i regi av Agder Idrettskrets og
dels ved at det opprettes en lønnet daglig leder-stilling. Det har lenge vært et ønske om å
kunne ansette en daglig leder i klubben for å sikre kontinuitet og relevant kompetanse i
ledelsen. Dessverre har det så langt ikke vært økonomi til å realisere dette. Med etableringen
av en egen hall, og i den forbindelse en betydelig gjeld som skal betjenes i tillegg til
forventninger om å utvide tilbud og medlemsmasse, vurderer styret at det vil være helt
nødvendig å prioritere at det opprettes en daglig leder-stilling ila. 2021.
Selv med en lønnet daglig leder vil det imidlertid fortsatt være behov for at foreldre bidrar
med frivillig innsats! Som det er i dag er oppgaver og ansvar i klubben fordelt på alt for få
foreldre. Faren er at belastningen blir så stor at disse brenner ut. Styret vil derfor på det
sterkeste oppfordre til at flere melder seg til å bidra i komiteer, som foreldretrenere, til
styreverv, som ledsagere på treningssamler og arbeidsdugnader m.v. i 2021. Vågsbygd
Turn er og forblir en foreldredrevet klubb og det er viktig at vi sammen tar ansvar for å
opprettholde et godt tilbud til medlemmene våre.
Kommunikasjon mellom ledelse og medlemmer/foreldre
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 benytter i tillegg et medlemssystem der all
påmelding til partier, konkurranser og samlinger vil foregå i WebOrg. Spond vil i 2021 være
en kommunikasjonskanal som bidrar med koordinering av trening, samlinger og
konkurranser.
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VEDLEGG SAK 10: MEDLEMSKONTINGENT OG
TRENINGSAVGIFT

Medlemskontingent og treningsavgift
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Sak 10: Medlemskontingent og treningsavgift
Både medlemskontingent og treningsavgifter for de ulike partiene er foreslått beholdt på nivå
med forrige periode.
11.1 Medlemskontingent tilsvarer kr. 300 per medlem/støttemedlem per kalenderår. (NB!
Foreldre oppfordres til å melde seg inn som støttemedlem, både for å støtte klubben
økonomisk og for å oppfylle kravene til stemmerett ved årsmøtet, kunne stille til valg i styret
m.v.)
11.2 Treningsavgifter:
Foreldre og barn:
Turn grunnstige:
Salto 3.-6. klasse:
Salto 7,-10.- klasse:
Tropp aspirant (7-11 år):
Tropp rekrutt (11-13 år):
Tropp junior (13-18 år):
Apparat aspirant:
Apparat 3:
Apparat 4:
Apparat 5:

kr. 1200
kr. 1200
kr. 1800
kr. 1800
kr. 2300
kr. 3500
kr. 3500
kr. 2300
kr 3000
kr 4500
kr 5500
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VEDLEGG SAK 11: BUDSJETT

Budsjett for 2021
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SAK 11 BUDSJETT FOR 2021

Budsjett 2021
Inntekter og kostnader
Tilskudd Norges Idrettsforbund
Tilskudd fra kommunen
Treningskontingent
Medlemskontingent
Gebyrer (innbetalt via treningsavgift)
Utleie av hall
Sponsorer/tilskudd
Dugnad
Andre inntekter
Sum inntekter

200 000 kr
450 000 kr
1 210 000 kr
75 900 kr
18 000 kr
15 000 kr
350 000 kr
150 000 kr
30 000 kr
2 498 900 kr

Lønnskostnader (inkl. AG og FP)
Administrasjonskostnader
Konsulenttjenester
Fremleie hall
Betjene lån
Strøm
Medlemssystem (WebOrg)
Regnskapsbyrå (Fast)

- 990 300 kr
- 150 000 kr
- 50 000 kr
- 108 500 kr
- 350 000 kr
- 50 000 kr
- 40 000 kr
- 55 000 kr

Forsikring (hall, varelager og styreforsikring)
Forsikring (medlemmer)
Show (kiosk og driftskostnader)
Julebord/sommerfest
Kompetanseutvikling
Treningsklær
Utstyr
Domene .o.l
Varekjøp (kiosk og driftskostnader)
Reisekostnader (stevner o.l.)
Gavepost
Buffer ny hall
Andre kostnader

- 20 000 kr
- 46 000 kr
- 25 000 kr
- 7 500 kr
- 30 000 kr
- 40 000 kr
- 300 000 kr
- 3 500 kr
- 60 000 kr
- 15 000 kr
- 2 000 kr
- 200 000 kr
- 10 000 kr

Sum kostnader
Budsjettert resultat 2021

- 2 552 800 kr
- 53 900 kr
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Resultat 2020
Resultat 2019
Resultat 2018
Resultat 2017
Resultat 2016

350 000 kr
- 865 kr
141 371 kr
- 310 053 kr
163 008 kr
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VEDLEGG SAK 13: VALG

Valg
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Vedlegg sak 13: Valg
13.1

Valg til styret
Innstilling til styret (samtlige kandidater innstilt for 1 år):
Ingvild Gundersen Little, styreleder (gjenvalg, innstilt styreleder for første gang)
Leif Arne Ingebretsen, nestleder (gjenvalg)
Thomas Gjerustad, styremedlem (gjenvalg)
Anette Skarpodde, styremedlem (nyvalg)
Hege Valvik, vara (gjenvalg)
Tiril Liland Torstensen, ungdomsrepresentant (nyvalg)
Fredrikke Andersen, ungdomsrepresentant (nyvalg)
Terese P. Rødland, styremedlem (ikke på valg)
Jan Robert Fiksdal, styremedlem (ikke på valg)

13.2

Valg til valgkomite
Innstilling: Årsmøtet gir styret mandat til å nedsette en valgkomite i løpet av perioden.

13.3

Valg til arrangementskomite
Innstilling: Årsmøtet gi styret mandat til å nedsette arrangementskomite i løpet av
perioden.

20

