Ås Turnforening

Årsmelding 2020
1. Styrets sammensetning og Ås Turnforenings organisasjonsplan
Styret har i meldings perioden bestått av:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:

Maria Ahlin Moen
Ivy Lotarev
Rashida Rehman

Partikontakt for Konkurransepartiet:
Partikontakt for Troppspartiet:
Partikontakt for Lekepartiet:
Partikontakt Troppspartiet og GiG:

Bente Aschim
Morten Vøyvik
Jørgen Zakariassen
Ingvild Storvoll

2. Andre verv
Hovedtrenere
Alfsol Lind
Erle Stemsrud
Amanda Aung
Selma M Steneng Hagen
Hjelpetrenere
Sunniva M Swensen
Torgeir Stemsrud
Milli Sofie Fossum
Emma Furre Martinsen
Maria Helen Simonsen
Noor Anne Dirro-Helu
Sondre Gjevestad
Hanna Lilleng
Amélie Timraz
Hedvig Melikian
Mathilde Engh
Elena
Louisa Lotarev
Ada Mosveen Stensrud

Regnskap
Økonomikontoret AS, avdeling Hobøl ved Marit Hoel
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Kontrollutvalg
Marie Vollset
Shuling Lillemo
Liv Anna Lindman (vara)

Ansvarlig for juleoppvisning
Styret har vært felles ansvarlige for 2020 årets digitale gjennomføring

Valgkomitè
Johan Dybwad
Sigrid Gillebo
Stig Hovdenak
Lars Kallevik (vara)

3. Styrets arbeid
3.1. Generelt om styrets arbeid
Styret har hatt 5 styremøter og ett trenermøte fra forrige årsmøte.
I tillegg har mindre grupper i styret møttes innimellom for å løse ulike oppgaver knyttet til
medlemmer og økonomi, f.eks. å organisere partiene for hver ny sesong m.m. Vi har hatt
møte med Idrettens Regnskapskontor for å finne ut om det er et tilbud som passer vår
aktivitet. I forbindelse med ny flerbrukshall har styret avtale med trener Amanda Aung om å
delta i møter som kommunen arrangerer. Ellers har vi ønsket å benytte oss av Ingvild Storvoll
sin ekspertise ved å arrangere lederkurs for våre trenere, men har blitt forhindret på grunn av
korona. Det har vi planer om å ta opp igjen etterhvert. På samme måte har vi blitt forhindret i
å sende trenere på sikringskurs da det ikke har blitt arrangert noen siden covid-nedstenging i
mars 2020. En suksess var nestleders initiativ til salg av julekalendere som en
kompensasjon, fordi vi anså det som svært sannsynlig å tape penger p.g.a. annerledes
juleframvisning.

3.2. Innkjøp av nytt utstyr
I 2020 ble det kjøpt inn:
Airroll Ø90 x 120 cm
Pelany Falcon Foam
Flikk trener liten
Erteposer og div.
Skumkasse 4-row
Sprangkasse
Total sum eks. moms

1995
7590
4890
3337
14795
9795
42402
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3.3. Egne arrangementer
Et av årets høydepunkter er juleavslutningen. Vi håpet i det lengste at vi skulle få arrangere
en tilpasset versjon for året, men da nedstenging kom som følge av andre smittebølge i
november 2020, satte det stopper for planene. Vi fulgte opp med digital visning av alle
partiene gjennom facebook-gruppa vår. Vi gjorde en ekstra innsats for å samle inn
godkjenning for filming i forbindelse med det. For å lette eventuelle senere publiseringer av
film/bilder, har vi nå fått en avkryssing i innmeldingsskjemaet som gjelder tillatelse til filming, i
påvente av at innmelding skjer via medlemssystemet igjen. Det var mange som så på
videoene som ble lagt ut før de ble slettet kort tid etterpå. Som spin off fra den digitale
juleframvisningen, fikk vi mange flere medlemmer i facebookgruppen “Ås Turn”, og opplever
at den kanalen nå når ut til brorparten av våre medlemmer/foresatte.
Da vi i år ikke tjente penger på kiosksalg og loddsalg, tapte vi en del av
hovedinntekten for i år. Da det ble mulig å søke støtte fra lotteritilsynet for tapte midler i
tilknytning til idrettsarrangement, sendte vi inn søkad og fikk maksimal støtte, halvparten av
estimert tap, basert på fjorårets arrangement.

3.4. Nettsider, påmelding og administrative rutiner
Våren 2020 skiftet vi medlemssystem til “Idrettens Medlemssystem” (IMS) da det gamle
skulle legges ned. Vi har hatt en god del arbeid med å tilpasse oss det nye systemet, som
heller ikke er helt ferdig. Bente som er partikontakt for konkurransepartiet, har gjort en
kjempeinnsats med å melde inn og melde ut medlemmer m.m.
Foreningen har egne nettsider hvor vi legger ut informasjon om aktivitetene i foreningen.
Styret prøver å unngå masseutsendelser av e-post, men det brukes i forbindelse med
arrangementer som juleavslutning og ved uventede endringer som vi har fått i treningstilbud
dette året.
Informasjon om påmelding til partiene ligger på nettsidene. Dette gjøres via en google form
inntil det nye medlemssystemet er ferdig tilpasset, og vi får alt til å gjå gjennom IMS. På
nettsiden er det i tillegg lagt ut informasjon om betaling, utmelding og oppdatert krav til
Politiattest.
Øvrige kommunikasjonskanaler er Facebook gruppen Ås Turn.
https://www.facebook.com/groups/2375796503/

4. Deltakelse på stevner og andre arrangementer
Til tross for avlyste arrangementer, vi fikk til en treningssøndag i løpet av høsten i Nordstrand
Turnhall, som har alle fasiliteter. Det er populært blant turnerne.

5. Trenersituasjonen
Ås Turnforening hadde gjennom året 24 lønnede trenere. I løpet av 2020 har fem av våre
senior trenere sluttet, grunnet militærtjeneste og universitetsstudier på andre steder, og vi har
i andre og tredje kvartal aktivt rekruttert elleve nye trenere. Vi har mange nye yngre trenere
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på laget, rekruttert fra egne rekker, og vi jobber med å få sendt disse på de nødvendige
kursene som de trenger i rollen sin. Våre hovedtrenere er erfarne og fungerer som gode,
stødige mentorer.
Før høstsesongen arrangerte vi et trenermøte for å informere litt om rutiner og måten vi
ønsker at ting skal gjøres på. Vi delte ut en perm til hovedtrenere med deltakerlister og
rapporteringsskjema som benyttes om det er uønskede hendelser eller ulykker.

Kurs og inspirasjon
Sikringskurs trinn 1
Grunnet Covid-19 ble alle oppsatte Sikringskurs innstilt. Vi følger tett med på når kursene
settes opp igjen og har da 7 trenere som skal sendes på Sikringskurs trinn 1. Det er spesielt
trenere på Tropps- og Konkurransepartiet som trenger denne kursen.

Medtrenerkurs
Tre av våre nye turntrenere deltok på Medtrenerkurs før høstsemesteret.
Om kurset:
Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til,
medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter
i gymsal/ haller.

Trener 1
To av våre trenere deltok på Trener 1 kurs, og der en er ferdig sertifisert.
Om kurset:
Kurset er inngangsporten til Trenerløypa og er utformet slik at det passer trenere på alle
nivåer og i alle grener/aktiviteter i NGTF
Inspirasjonskurs: Lederkurs for unge
Grunnet Covid-19 fikk vi ikke gjennomført sosial arrangement og felles kurskveld for turn
trenerne våre. Vi planlegger å arrangere lederkurs via Forandringshuset så snart det lar seg
gjøre i 2021.

6. Medlemmer og turnpartiene
Aktivitetene i foreningen har vært organisert på følgende måte:
PARTI
TRENINGSTID
KONTAKTPERSON I STYRET
Lekeparti 1 (5-6 år)
Lekeparti 2 (6-7 år)
Gøy i gymsal (7-9 år)
Troppsgymnastikk (9-14 år)

Man. 17:15-18:00
Man. 18:15-19:00
Tor. 17:45-18:30
Ons. 16:30-18:00

Jørgen Zakariassen
Jørgen Zakariassen
Ingvild Storvoll
Morten Vøyvik og Ingvild Storvoll

Ekstraparti
Konkurranseparti (11-19 år)

Tor. 18:35-19:30
Man. 17:00-18:00,

Ingvild Storvoll
Bente Aschim
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Ons. 18:00-20:00,
Fre. 16:00-18:00
I løpet av 2020 hadde Ås Turnforening 255 betalende medlemmer. Tallet inkluderer også
styret, trenerne og ansatt på Økonomikontoret.
Medlemmene hadde følgende aldersfordeling:
0-5 år
35

6-12 år
166

13-19 år
41

20-25 år
4

26- år
9

7. Økonomi
Regnskapet er ført av “Økonomikontoret AS” på Ringvoll i Hobøl. De utfører også
lønnskjøringer.
Resultatrapport for 2020 viser et underskudd på -294,860.84 NOK,Dette er vesentlig dårligere enn for 2019, og skyldes lavere inntekter og høyere
kostnader.
Økte utgifter og tapt inntekt i 2020 skyldes
● Mange trenere som blitt 19 år og da går timelønn opp cirka 50 kr
● Vedtak på flere utbetalinger - da økte kostnaden for Økonomikontoret.
● Manglende investeringer i 2017 og 2018 så har ført til større utstyrsinvesteringer. Dels
grunnet Åsgård skole flyttingen så forsvant / ble viktig utstyr borte.
● Mindre medlemsinntekter pga overgang til nytt medlemssystem og forsinkelser i
fakturering. Trolig er en del av den manglende innbetalinger pga Covid-19, da vi ikke har
kunnet tilby trening store deler av året, og at foresatte til våre medlemmer kan ha hatt
nedgang i inntekter.
● Tapt inntekt på juleoppvisningen og konkurranser pga Covid-19.
Fordringer:
Alle uoppgjorte fordringer fra Mysoft er tilbakeført, og utgjør kr. 10.852,Iflg. IMS sin veiledning er alle ubetalte IMS fordringer periodisert til 0,- utgjør kr.
28.500,Tilskudd:
Tilskudd innvilget i januar 2021 for 2020 vedr. bortfall av juleinntekter pga. Covid-19
Er inntektsført i sin helhet med kr. 17.500 i 2020.

Regnskapet for 2020 og budsjettet for 2021 behandles som egen sak på årsmøtet.
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