MØTEREFERAT FORELDREMØTE
21.09.2015 – Aulaen ved Moheia – Polarsirkelen videregående skole

Oppmøte: Ca 50 personer møtte opp til årets foreldremøte, inkludert styret(9) og
instruktører(ca13). Dette var ca 10 færre enn i 2014.

Leder av Rana Turnforening, Kristin Ludvigsen, ønsket alle velkommen til foreldremøtet, og ledet oss
gjennom sakene. Møtet startet med en flott motivasjonsvideo fra vår hovedsponsor, Sparebank 1
Nord-norge, som retter en takk all det flotte frivillige arbeidet rundt i lag og foreninger.

1.

Generell informasjon om Rana Turnforening
Rana Turnforening har de siste årene jobbet etter oppsatte langsiktige mål. Rekruttering av
instruktører og hjelpetrenere har vært ett viktig satsningsområde her, og vi har økt staben
betraktelig. I dag har vi 20 partier, 32 instruktører/hjelpetrenere og 342 medlemmer i
alderen 3 til 80 år. Medlemstallet er nesten doblet i løpet av de 3 siste årene. På
møtetidspunkt hadde vi 34 på ventelister til ulike partier.
Nye partier av året er Salto 3. – 6. klasse (Sosialt, allsidig, lek, turn og oppvisning) og
Idrettens grunntige 1. – 2. klasse. Flotte partier som også passer for gutter.
Økonomien i klubben er bra, med en omsetning siste år på ca 1,2 mill. kr. Økning som
skyldes økt medlemsmasse samt økt satsing på sponsormidler/avtaler. Behovet for
trenerutdanning og oppgradering av slitent utstyr har vært og vil bli prioritert i tida fremover.
Vi ønsker at turn skal være et lavterskeltilbud hvor alle kan delta. I dag koster det kr 1400,for å delta på et parti et helt år. Dugnader (dopapirsalg) er da pålagt.
Det er et stort ønske for foreninga å få på plass en basishall. I dag brukes mye tid og krefter
på å rigge av utstyr. I en basishall vil det meste av utstyret være fastmontert, og treningstida
og fokus vil kunne bli på trening og ikke rigging. En slik hall vil være gunstig for alle idretter
som driver med basistrening, ikke bare turn. Vi trenger flere ildsjeler til å bidra med å få
realisert en slik hall. Ta kontakt med Kristin dersom du kan bidra!
Treningsperioder følger skoleruta, men avsluttes for de fleste partier etter juleoppvisningen
i desember og 1. mai på våren.
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2. Planlagte aktiviteter
Juleoppvisning tirsdag 8. desember i Ranahallen. Dette er et arrangement hvor alle utøvere
deltar. Sett av datoen!
Klubbmesterskap i januar/februar. Dette er for utøvere innen tropp og apparatturn. Mer
informasjon om hvem som er aktuell for mesterskapet, og dato for dette kommer etter
hvert.
Årsmøte i februar. Her ønsker vi stort oppmøte av medlemmer og foresatte. Dato blir
annonsert senere.
Folketoget 17. mai. I år var det mange fra Rana Turnforening som deltok i toget. Det var
mange kamprop, sanger og mye turnaktivitet underveis. Greier vi å bli enda flere i toget
i2016?
Konkurranser for konkurranseutøvere. Her har trenerne ansvar for uttaking. Det kan dreie
se om 2 – 4 konkurranser pr år pr utøver. Reiselengden kan variere, men normalt vil
arrangementene finne sted i Nordland.
Barnekretsturnstevne 2016 på MO! – Klubben som skulle arrangere dette stevnet til våren
trakk seg, og vi ble bedt om å søke. Vi søkte, og var eneste søker! Etter møtet fikk vi beskjed
om at vi har fått tildelt stevnet. Her trenger vi mange frivillige for planlegging og
gjennomføring. Vi regner med ca 600 utøvere + instruktører og reiseledere. Planlagt dato er
27. – 29. mai. Mer informasjon kommer!

3. Forventinger til medlemmer og foresatte
Meld fra til hovedtrener når utøver ikke kan møte til trening. (Du finner kontaktinformasjon
på vår hjemmeside www.ranaturnforening.no)
Meld fra pr mail ved utmelding. Mailadresse: ranaturnforening@gmail.com
Følg med på mail. Informasjon og fakturaer sendes ut pr mail. Sjekk at ikke mail fra foreninga
havner blant søppelmail/SPAM.
Møte på foreldremøter. Labert oppmøte i år!
Salg av dopapir. Alle utøvere må selge 5 sekker 2 ganger pr år. Alternativt kan man kjøpe seg
ut av dugnaden med kr. 500,-. Konkurranseutøvere har muligheten til å selge flere sekker,
hvor overskudd øremerkes den enkelte utøver. Dette gjøres for å kunne redusere kostnader
til de som deltar på flere konkurranser.
Informasjon blir sendt ut pr mail om kort tid.
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Endring av informasjon om det enkelte medlem må endres i Mysoft (link til denne via vår
hjemmeside). Dette kan være endret adresse eller telefonnummer, eller å legge til
informasjon om foresatt 2. Vi ønsker at dere krysser av for at dere godtar SMS fra oss. Dette
vil bare gjelde viktige forhold som f.eks at treningstime utgår. Det er mulig å bestille nytt
passord i Mysoft for de som har glemt sitt.
På trening er det viktig med oppsatt hår (for de med langt) og smykker/ øredobler bør være
hjemme. Husk drikkeflaske.
Rigging. Det kan være behov for foreldrebistand i forhold til rigging av utstyr. Spør gjerne
trenerne om det er behovet.
Grasrotandel. Flott om du legger inn Rana Turnforening som din Grasrotmottaker, dersom
du tipper i Norsk tipping. Dette er viktige kroner for klubben.

4. Bekledning
Konkurranse troppsturn – nye drakter er bestilt. Priser ca 1750,- for jentedrakt og ca 1550
for guttedrakt.
Konkurranse Turn jenter (apparatturn) – individuelle drakter.
Overtrekksdrakt - Brukes ved defilering under konkurranser. VI fortsetter med drakten vi har
og satser på bruktbørs.
Hettejakke – Ny bestillingsrund i høst. For alle som ønsker. Brukes som reiseantrekk og
defileringsantrekk på stevner.
Turndrakt for Rana Turnforening – Det vil komme en turndrakt for Rana Turnforening.
Denne vil koste rundt 500 kr. Her vil klubben ta opp samlebestilling. Det vil være valgfritt om
man ønsker å kjøpe/bruke denne drakten.

5. Samtaleøkt på partiene etter fellesmøtet
Viktige saker her var valg av foreldrekontakter for alle partier i skolealder.
Oppvisningstropp
1.-3. kl, Båsmo
Oppvisningstropp 4.7. kl. Båsmo
Turn jenter 1.-2. kl,
Lyngheim
Turn jenter 3. kl,
Lyngheim
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Anne Mari
Norheim
Anne Eliassen

Rogeranne1@hotmail.com

91765613

Anne.kalstad.eliassen@rana.kommune.no

99235934

Julianne Søfting

juliannesofting@gmail.no

92680392

Lena M.
Handberg

Lenmid75@gmail.com

41516116

www.ranaturnforening.no

RTF/HRS

Turn jenter 4. –5. kl.
Lyngheim
Turn jenter 6. –7. kl.
Lyngheim
Troppsgymnastikk 2.4 kl. Ranahallen
Troppsgymnastikk 5.10. kl. Ranahallen
Troppsgymnestikk
konkurranse,
Ranahallen
Turn jenter
konkurranse,
Lyngheim
Idrettens grunnstige
1.-2. kl. Lyngheim
Salto 3.-6. kl. Mo u

Marianne
Svartvatn
Annabel Aanonli

Marianne_aanes@msn.com

90781772

Annabel.aanonli@rana.kommune.no

47375913

Marte Anne
Olsen
Lise Lillevold
Haugjord
Sissel Haugen,
Stina Iren
Vassdal-Østvik
Merete
Markussen,
Annabel Aanonli
Hege Granaas

Marteao@hotmail.com

41626455

Ida-Lill Sørøy

Lise.l.haugjord@rana.kommune.no
Sissel.haugen@rana.kommmune.no
svassdal@hotmail.com

97736164
95231930

Merete.markussen@snn.no
Annabel.aanonli@rana.kommune.no

41242915
47375913

h.granaas@hotmail.no

91675102

Ida.sor86@hotmail.com

41211554

6. Viktige adresser
 Ranaturnforening.no
 Facebook.com/ranaturnforening
 Facebook – lukkede grupper ranaturnforening og partier
 ranaturnforening@gmail.com (NB! Sjekk om mailer blir definert som spam)
 Medlem.gymogturn.no (Mysoft)
 Facebook - RTF Kjøp og Salg – Åpen gruppe

Møtet ble avsluttet ca kl. 20:00

Mo i Rana 27.09.2015,

ref. Hege R. Strømnes (sekr.)
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