Til medlemmer og foresatte til utøvere i TT kunstløp

Kunstløpstyret trenger nytt styremedlem – påvirkning gjennom aktiv deltagelse!
Styret i kunstløp har nå begynt sitt arbeid med sammensetning av nytt styre for 2017, i den
forbindelse sender vi ut en forespørsel til alle kunstløp sine medlemmer og foresatte til våre utøvere.
Et styreverv er en spennende utfordring som passer for alle som er opptatt av at TT kunstløp skal
være en god klubb å høre til i, både for store og små.
Som styremedlem får man ta del i avgjørelser vedrørende den daglige driften - og være med på å
påvirke den videre kursen for hvordan vi skal utvikle og forbedre oss slik at alle våre utøvere skal få et
endra bedre kvalitativt tilbud.




Liker du å engasjere deg?
Har du tanker om hvordan vi kan være en enda bedre klubb for alle våre utøvere fra
skøyteskolebarn og oppover?
Eller kjenner du noen som passer til denne beskrivelsen?

TT kunstløp har bruk for en som ønsker å bidra positivt inn i dette arbeidet!
Vi ønsker først og fremst en person som kan ivareta rollen som kasserer, en helt sentral og viktig
posisjon i styret for at vi skal lykkes med å videreutvikle TT kunstløp videre slik vi ønsker.
Kassererens rolle er bl.a.:







Har ansvar for foreningens inn- og utbetalinger iht kontoplan
Har ansvar for kontakt med banker, skattemyndigheter og andre myndigheter ved behov
Har ansvar for at foreningens økonomi og andre økonomiske spørsmål håndteres riktig og
sammenfaller med myndighetenes krav. Lage budsjett og sørger for revisjon/kontroll (i dialog
med Tønsbergs Turnforening som regnskapsfører).
Følge opp medlemsregister og for å minne medlemmer om innbetaling av kontingent.
Informere kunstløpstyret jevnlig om klubbens regnskapsstatus.

Det vil bli gjennomført opplæring og med avtroppende kasserer som går inn i en ny rolle i styret.

Vi setter stor pris på å høre fra deg. Send gjerne et forslag til nytt styremedlemmer (må være over 18
år) til styremedlem Astrid Bruun Trulsen epost: astridbruuntrulsen@gmail.com , om det enten er deg
selv eller andre gode kandidater - alle som ønsker å bidra, kan bidra.
Fint om vi får en tilbakemelding innen 20. februar!
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