Velkommen til årsmøtet:
Høyenhall Gymnastikkforening for 2019
Tidspunkt: Tirsdag 14. april 2020 kl. 19.30
Sted: Virtuelt møte (evt. Furuveien 4)
Link til invitasjon i Google Hangouts kommer.
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Høyenhall gymnastikkforening

Oslo 19.03.2020

Postboks 248, Manglerud
0612 Oslo

Innkalling til årsmøte i Høyenhall gymnastikkforening
Tid: Tirsdag 14. april 2020, 19.30
Sted: Via Google Hangouts – virtuelt møte

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under referat
Godkjenning av innkalling og saksliste
Registering av fremmøtte medlemmer
Årsmelding 2019
Revidert regnskap 2019
Innkomne forslag og saker
Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter
Forslag til innføring av styrehonorar fra kommende styreperiode
Forslag til budsjett 2020
Valg av styret a) leder, b) nestleder c) voksnes representant d) kasserer, e) nettansvarlig
Valg av 2 revisorer
Valg av representanter til ting og styre
Valg av valgkomité: styrets forslag.
11. Valg av medlemsansvarlig (en av styrets medlemmer).
Innkallingen til årsmøtet blir lagt ut 24.03 på foreningens hjemmeside og andre sakspapirer blir lagt ut
en uke før møtet.
Forslag fra medlemmer til årsmøtet må innleveres skriftlig til styret ved leder Anders Stenstad,
anders.stenstad@odinfond.no, eller furuveien 4, 0667 Oslo, senest to uker før årsmøtet 24. mars.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Årsmøte vil ikke bli gjennomført med fysisk deltagelse, da coronaviruset har gjort at møter med mange
til stede frarådes. En digital løsning for å kunne delta vil bli tilgjengeliggjort på foreningens hjemmeside.
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Årsmelding for Høyenhall gymnastikkforening 2019
Org.nr.975712044
1. Styret, tillitsvalgte og instruktører:
Styret: Leder Anders Stenstad, nestleder og treningskoordinator Annette Hopland, sekretær
Heidi Gunntveit, kasserer Ane Nordin Løvå, nettansvarlig Svein Lekve, barnas representant
Jo Schumann, de voksnes representant Irmelin Skaarer og varamedlem Hilde Thyness.
Revisorer: Magne Prestegard og Torill Wettre.
Valgkomiteen: Leder Frid Ane Møster, Erling Turtum og Nina Mortensen.
Instruktører:
På Gym X var Stina Kajsa Colleou instruktør. Annette Hopland administrerte og ledet
partiene for turn og troppsturn. Annette har selv turnet på forholdsvis høyt nivå og er godt
kvalifisert for denne jobben. Hovedtrenere på Turn i vårsemesteret var Johanna Foote, Mie
Lunde-Bergensen og Tuva Wällensjö-Fjell. Fra høsten ble partiene omorganisert for å plass
til flere deltagere og vi økte hovedtrenerstaben med Hedda Fikke og Ylva Eide. I
vårsemestret var Mia Prestø hovedtrener på foreningens to dansepartiene med hjelp fra
Ingrid Størdal Prestegard. Fra høsten av utgikk de to dansepartiene og Ingrid Størdal
Prestegard tok over som hovedtrener for det nye troppspartiet med hjelp fra Stine Grande
Stokstad. Martine Lekøen Rausand og Daniel Fjærtoft var voksne trenerveiledere i begge
semestre.
Annette har samarbeidet med og hatt arbeidslederansvaret for totalt 20 trenere på turn og
troppsturn, i tillegg til trener på Gym X.
2. Møter
Det ble avholdt 4 styremøter og det ble behandlet 30 saker.
Foreldremøte ble holdt i hallen like i starten av høstsemesteret. Møtet ble gjennomført i to
omganger og det var godt frammøte av foreldre.
Eksterne møter: Foreningen har vært representert av leder, Anders Stenstad, på møte i
Idrettens samarbeidsutvalg i bydel Østensjø.
Videre har vi hatt møter med Høyenhall skole for å samarbeide om lagring av turutstyr og
med Oslo Idrettskrets, dette med tanke på å få mere treningstid til foreningen. Annette
Hopland og Anders Stenstad har deltatt på disse møtene.
Vi har også løpende dialog med Cheermania som vi har samarbeidet godt med gjennom
året.
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2. Treningstilbud
Foreningen har i perioden tilbudt breddepartier for barn i alderen 4-14 år i turn (Gymlek,
Idrettens grunnstige 1 og 2), dans og troppsturn. For ungdom og voksne har foreningen
tilbudt Gym X Cardio Pulse og Zumba.
Foreningen har arbeidet målrettet med å høyne nivået på turnpartiene siden
treningskoordinator, Annette, startet i 2014. Det har blitt gjort mange små endringer for å
beholde utøverne over flere år og samtidige tiltrekke seg nye medlemmer i alle aldre. Det
har vært en suksess og tilstrømningen av barn har økt enormt og ventelistene i enkelte års
grupper er lange. Grunnet begrenset halltid i Høyenhallen har vi vært nødt til å utnytte
plassen maksimalt og gå til innkjøp av mer utstyr.
Høsten 2019 besluttet styret å gjøre noen større endringer i hvordan partiene var inndelt.
Aldersinndelingen ble endret til 2 års trinn per parti, dansepartiene ble avviklet, et parti i
troppsturn ble dannet og halltiden fra kl. 19-20 ble utnyttet fullt ut. Det førte til ble flere
partier for de eldste medlemmene fra 5. klasse og nesten doblet kapasitet for 1. og 2.
klasse. Dessverre ble det ikke rom for å lage flere partier for de yngste og dermed er det der
ventelisten er lengst. Alle partiene har fått et dyr som partinavn: Ekorn (4-5år), Rev (1.2.klasse), Gaupe (1.-2.klasse), Tiger (3.-4.klasse), Jaguar (5.-6.klasse), Leopard (7.8.klasse), Panter videregående (5.-8.klasse) og Apetroppen (3.-6.klasse). Styret håper på å
kunne utvide treningstilbudet med en dag til per uke i 2020.
Cardio Puls har i år byttet navn til Gym X. Stina Kajsa Colleou ble hentet inn i 2019 og vi har
fått veldig gode tilbakemeldinger på hvordan timen organiseres. Denne timen i hallen går
samtidig som Turngruppe Gaupe 6-8 år trener. Med denne timen og en time med Zumba i
Manglerud gymnastikksal i samarbeid med Høyenhall Aerobic IL, gis det fortsatt tilbud om
trening for ungdom og spreke voksne to dager i uka, tirsdag og torsdag. Med to dager per
uke er foreningens tilbud noe mer konkurransedyktig i lokalmiljøet.
4. Medlemmer i 2019
Medlemstall for vår- og høstsemesteret 2019, er per 31.12.2019 312 medlemmer når
trenere, utøvere og styret inkluderes. Totalt har foreningen hatt 421 medlemmer i løpet av
året.
Alder
Kvinner
Menn
Totalt

0-5 år
48
19
67

6-12 år
255
36
291

13-19
år
14
1
15
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20-25
år
0
0
0

26- år
45
3
48

Sum
362
59
421
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5. Økonomi og innkjøp av nytt utstyr
Hovedinntekten kommer fra medlems- og treningsavgifter som vi har prøvd å holde
på et lavt nivå da vi ønsker å være et lavterskeltilbud for barn og unge i nærområdet.
I 2019 hadde foreningen et årsresultat på kr 21. 078, hvorav driftsinntektene var på kr
669.051 og driftsutgiftene var på 647.972.
Nytt utstyr til tuninga er kjøpt inn i 2019: airtrack, skrå kile, tynn tjukkas og tralle for
turnmatter.
6. Markedsføring og samarbeid
Markedsføringen er målrettet på forskjellig brukergrupper, det gjelder informasjonen
som sendes ut på e-post og som legges ut på foreningens hjemmeside, Spond og Facebook.
Foreningens nettansvarlige, Svein Lekve, har lagt ut generell informasjon på hjemmesiden
og Facebook. Treningskoordinator, Annette, legger ut informasjon direkte angående
kurstilbudet til medlemmene på Spond.
Foreningen feiret 40 år i 2019 og det ble markert ved oppstart av høstsemesteret 2019 med
utdeling av pins med 40 års motiv og salg av pølser. Cheermania AS stilte opp med
airtracker som barna kunne hoppe fritt på. Markeringen fortsatte på juleavslutningen i
desember 2019.
Høyenhall Rock tirsdag 20. august – foreningen ble invitert til å ha en turnoppvisning på
Høyenhall Rock før semesterstart. Det var ca 20 turnere og 5 trenere som stilte opp og
hadde en fin oppvisning på airtrack fra Cheermania AS og felles BlimE dans oppvisning med
Høyenhall barn og unge.
Jo Schumann, som er barnas representant har hatt god kontakt med medlemmene og
foresatte. Han er ofte i hallen under treningene på tirsdagene og organiserer salg av
turndrakter og t-skjorter. Både t-skjortene og turndraktene er populære blant foreningens
medlemmer.
HGF har fremdeles samarbeid med Cheermania AS som gir medlemmene mulighet til kjøp
av treningsutstyr med rabatt. Dette samarbeidet ble videreutviklet i 2019 gjennom felles
deltagelse på Høyenhall Rock og Høyenhall gymnastikkforening sin 40 års markering.
Mysoft, som har vært NGTF sitt medlemsregister ble brukt til medlemsregistrering og
fakturering frem til desember 2019. NIF påla alle foreninger og klubber å ha et
medlemsregister som er direkte tilknyttet til NIF sin database fra 01.01.2020. NGTF varslet i
januar 2019 at Mysoft ville bli lagt ned i løpet av 2019 og at foreningene måtte finne andre
løsninger. Styret vurderte ulike medlemsregistre, men desember 2019 ble Mysoft byttet ut
med Weborg. Våre første erfaringer med Weborg er at det fungerer tilfredsstillende, samt at
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store turnforeninger også har valg disse som leverandør. Det har gitt styret tro på at denne
løsningen skal fungere fremover.
7. Kurs og konferanser
Oslo Turnforening Turntrenerkurs i Haslehallen 25.08.2019 / Annette deltok.
Høyenhall gymnastikkforening trenerseminar 27.08.2019 / Alle trenere deltok
OAGTKs kretsting 2019 på Ekeberg - Nestleder og treningskoordinator, Annette Hopland
deltok sammen med avtroppende styremedlem Carita Rossevik.
Konstituerende ting for Viken og Oslo gymnastikk og turnkrets på Sundvollen - Oslo og
Akershus gymnastikk- og turnkrets sin sammenslåing med Østfold og Buskerud, til Viken og
Oslo Gymnastikk- og Turnkrets (VOGTK). Annette Hopland og Anders Stenstad deltok.
8. Kretsturnstevnet
På OAGTKs kretsturnstevne 25. mai i Ski Alliansehall med Ski IL Turn som arrangør deltok
HGF med 38 deltagere fra 7-13 år og totalt 9 hoved- og hjelpetrenere. Treningskoordinator,
Annette, representerte styret.
Høyenhalltroppen ble sett og lagt merke til og fikk positiv anerkjennelse fra andre lag.
Troppen er større nå og nivået på turnerne har økt betraktelig de siste årene. Deltagerne
som ikke selv har foreningens t-skjorte eller turndrakt fikk låne t-skjorte eller drakt avhengig
av hvilket parti de gikk på. Det skapte identitet og en fin og enhetlig fremtoning.
Rammen rundt stevnet er festlig med felles innmarsj, utdeling av utmerkelser og felles dans
som avslutning. Det er et stort arrangement med mange oppvisninger så det blir en del
venting, men ventetiden ble brukt til aktiviteter og lek. Deltagerne og trenerne likte seg godt
på stevnet. Slike stevnet bidrar til å styrke fellesskapsfølelsen.
Styret er svært fornøyd med og stolt av HGFs deltakelse på stevnet.
9. Sommer- og juleavslutningene for turn og dans
De tradisjonelle avslutningene for barna 14. mai og 10. desember ble avviklet med fullsatt
tribune og hyggelige tilbakemeldinger fra foresatte.
Nede i hallen så publikum glade og stolte barn som fikk vist frem hva de hadde lært for
familie, slekt og venner. Hvert parti ble avsluttet med medalje/diplomutdeling. Annette med
hovedtrenere og hjelpetrenere hadde full kontroll som alltid.
Kiosksalget av kaffe og kaker gitt strykende som vanlig. Foresatte stilte villig opp med kaker
som ble solgt av styrets medlemmer.
Styret har i perioden ønsket å profilere seg tydeligere enn før for å styrke fellesskapet. Til
juleavslutningen 2019 hadde sekretær, Hedi Gunntveit, på vegne av Styret bestilt nye
bannere som ble hengt opp i hallen og roll-ups som ble satt opp ved kakesalget.
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Takk til alle: Styret takker alle i foreningen, både aktive og passive medlemmer, voksne og
barn, trenere og tillitsvalgte for engasjert innsats i året som gikk.
Oslo 22.03.2020
Anders Stenstad, leder
Sign.

Annette Hopland, nestleder,
Sign.

Ane Nordin Løvå, kasserer
Sign.

Heidi Gunntveit, sekretær
Sign.

Svein Lekve, nettansvarlig
Sign.

Irmelin Skaarer, styremedlem voksnes rep.
Sign.

Jo Schumann, barnas rep.
Sign.
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Sak 5:
Revidert regnskap 2019
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Sak 7:
Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgifter
Styret 2019/2020 foreslår følgende:
Medlemskontingent:
 Barn opp til og med 15 år: 200kr (uendret)
 Voksne fra 16 år: 300kr (uendret)
 Honnør fra 67 år: utgår og voksne utvides til 100år
 Æresmedlemmer: gratis (uendret)
Alle medlemmer i foreningen må betale årlig medlemskontingent uavhengig av når man
melder seg inn i foreningen. Medlemskontingent er et krav fra NIF og det er opp til årsmøtet
å fastsette beløpet. HGF velger satser som dekker våre utgifter til forsikringer og forbund.
Treningsavgifter:
 Barnepartier: 650kr (økning med 50kr) per kurs per deltager
 Voksenpartier: 750kr for en gang per uke og 1050kr for to ganger pr uke. (uendret)
Begrunnelsen for å øke for barnepartiene er at det er der vi har høyest utgifter i forbindelse
med trenere, utstyr, planlegging og medlemsoppfølging.

Styret Oslo, 19. mars 2020
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Sak 8:
Forslag fra styret: styrehonorar
Styret 2019/2020 foreslår å innføre styrehonorar fra perioden som starter fra valget i mars
2020.
Begrunnelsen:
 foreningen har ingen ansatte som tar seg av de administrative oppgavene
 noen av oppgavene krever mange timers arbeid hver uke store deler av året
 kassererverv har hatt styrehonorar i en årrekke, men flere verv krever like mye
arbeid
 det er vanskelig å få foresatte til å stille i styret
 hvis ikke foresatte / medlemmer jobber frivillig i styret er alternativet å lønne
personer eller firma på timesbasis, noe som vil føre til mye høyere kostnader.
Styret foreslår følgende satser og satsene kan kombineres med et tak på 10 000kr per
person. Den ekstra utgiften er foreslått dekket i budsjettet.

Leder: 3000kr
Nestleder: 1500kr
Kasserer: 6000kr
Barnas representant: 1000kr
Voksnes representant: 1000kr
Sekretær uten medlemsansvar: 1000kr
Nettansvarlig: 1000kr
Treningskoordinator: 8 500kr
Medlemsansvarlig: 4000kr
Totalt 26 500kr
Styret Oslo, 19. mars 2020
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Sak 9:
Budsjett 2020
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Sak 10: Valg for perioden 2020/2021
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