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Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening
Onsdag 5.mars 2014 kl. 19.00 – 21.15
STED:

Forturnerrommet, Turnhallen

SAKLISTE:
1. Godkjenning av de stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkallingen
3. Godkjenning av saklisten
4. Utdeling av ærestegn
5. a) Valg av møteleder
b) Valg av sekretær
c) Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen
6. Behandle årsberetningen for 2013
7. Behandle regnskap for 2013 med revisjonsberetning og rapport fra kontrollkomiteen
8. Foreningens organisasjonsplan
9. Behandle innkomne forslag
10. Fastsette medlemskontingent for 2015
11. Behandle budsjettforslag for 2014
12. Valg
13. Avslutning

----------------------SAK 1:
GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE
Det var 17 stemmeberettigede + 2 ansatte + representant fra revisor tilstede.
Vedtak:

De stemmeberettigede ble enstemmig godkjent.

SAK 2:
GODKJENNING AV INNKALLINGEN.
Generalforsamlingen var innkalt ved kunngjøring (5.februar) på foreningens web-side samt oppslag i
Turnhallen.
Vedtak:

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

SAK 3:

GODKJENNING AV SAKLISTE

Vedtak:

Saklisten ble enstemmig godkjent.

SAK 4:
UTDELING AV ÆRESTEGN
Før utdeling av ærestegn ble medlemmer som var gått bort siden forrige generalforsamling minnet
med 1 minutts stillhet.
Følgende medlemmer ble tildelt foreningens ærestegn i 2014:
Sølvkors:
Torild Five
Nils Krogstad
Knut Helland

Gullkors:
Nils Johan Nilsen
Astri Strøm Haarberg
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Av disse var kun Knut Helland tilstede. De øvrige vil få sine utmerkelser tildelt ved en senere
anledning.
Æresmedlem: Torbjørn Sivertsen ble utnevnt til æresmedlem og fikk sin æresmedlemskapmedalje og
diplom.
Vedtak:

Tildelingen av ærestegn og utnevnelse av æresmedlem ble tatt til orientering.

SAK 5:

VALG AV MØTELEDER, SEKRETÆR OG TO PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE REFERATET

Vedtak:

Som møteleder ble valgt Harald Bjerkan.
Som sekretær ble valgt Britt Mellegaard.
Til å undertegne protokollen ble valgt Torbjørn Sivertsen og Bjørg Schjølberg

SAK 6:
BEHANDLE ÅRSBERETNING FOR 2013
Før årsberetning ble behandlet ble det utdelt et nytt oppsett av regnskapet for 2013 som er
utarbeidet i samarbeid med revisor. I følge revisor skal investeringer i utstyr til bl.a. Granåsen føres i
balansen og avskrives over 10 år og ikke finansieres i sin helhet over driften i 2013.
Styrets årsberetning for 2013 ble gjennomgått avsnitt for avsnitt. Det ble stilt noen få spørsmål til
enkelte punkter og en del rettelser og tilføyelser ble foretatt:
Side 20: Regnskapet viser kr. 861.133 i underskudd (i hh til endringene fra revisor). I en korrigert
årsberetning som blir lagt ut på foreningens hjemmeside vil det korrekte tallet tas inn.
Det ble påpekt at Turnhallen ble innviet 9.februar 1863 og således fylte 150 år i 2013. Dette er ikke
omtalt i styrets årsberetning.
Følgende ble rettet opp i avsnittet vedr. representasjon:
Side 22:

Stig Rønne er leder av NGTFs toppidrettskomite.

Vedtak:

Styrets årsberetning med fremkomne kommentarer ble enstemmig vedtatt.

Årsrapportene fra Turn kvinner og menn, Troppsturn, Barn-, Ungdom- og Mosjon, Veteranklubben,
Kvinnelige Gymnastikk Veteraner, Dame Forturnerskap og Trondhjems Turnforenings Dameklubb ble
gjennomgått.
Før gjennomgangen av rapportene ble foreningens formann overrakt et bilde av Dameklubbens
medlemmer som var tatt i forbindelse med deres 80 års jubileum.
Det fremkom følgende kommentarer, tilføyelser og presiseringer til rapportene:
Side 23:

Til rapporten fra Barn-, ungdom og mosjon ble det påpekt at det eneste som står i
rapporten om mosjon er at det er mosjonspartier på dag- og kveldstid. Det bør tilføyes
følgende:
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 på kretsturnstevnet for voksne på Sveberg (Hommelvik) deltok 18 damer på
veterantropp og NGTFs fellestropp som skulle brukes på Landsturnstevnet,
 på Landsturnstevnet på Hamar deltok 18 damer og 5 menn,
 på Ungdomsuka som ble arrangert i forbindelse med Landsturnstevnet deltok 3
jenter fra Trondhjems Turnforening.
Side 25:

Til årsberetningen fra Veteranklubben ble det påpekt at 5 medlemmer deltok på
Landsturnstevnet. Bare 4 deltok på NTVs oppvisningstropp (1 var skadet).

Side 27:

I årsberetningen fra Kvinnelige Gymnastikkveteraner ble gjort følgende rettelser:
 13 kvinnelige veteraner deltok på kretsturnstevnet på Sveberg,
 12 kvinnelige veteraner deltok på Landsturnstevnet på Hamar.

Vedtak:

Årsrapportene fra Turn kvinner og menn, Troppsturn, Barn-, Ungdom- og Mosjon,
Veteranklubben, Kvinnelige Gymnastikk Veteraner, Dame Forturnerskap og
Trondhjems Turnforenings Dameklubb ble tatt til orientering.

SAK 7: BEHANDLE REGNSKAP FOR 2013 MED REVISJONSBERETNING OG RAPPORT
FRA KONTROLLKOMITEEN
Resultatregnskapet for 2013 og balansen pr.31.12.2013 ble gjennomgått.
Regnskapet viser driftsinntekter på kr. 7.104.315 og driftskostnader på kr. 8.003.231 som gir et
driftsunderskudd på kr. 898.915. Etter tillegg av finansinntekter og –kostnader gir dette et negativt
årsresultat på kr. 861.133.
Revisors beretning og kontrollkomiteens rapport ble opplest.
Det var ingen spørsmål eller merknader til resultatregnskapet og balansen.
Vedtak:

Regnskapet for 2013 ble enstemmig godkjent

SAK 8
FORENINGENS ORGANISASJONSPLAN
Forslag til endring av foreningens organisasjonsplan ble fremlagt.
Vedtak:

Forslaget til endring av foreningens organisasjonsplan ble enstemmig vedtatt.

(organisasjonsplanen er vedlagt protokollen)

SAK 9
a)

BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG

Forslag fra Britt Mellegaard om endring av statuttene for foreningens ærestegn
Forslaget har til hensikt å få statuttene for ærestegn i en mer moderne utgave og i overensstemmelse med den praksis for tildeling som har vært fulgt i svært mange år. Forslaget tar sikte
på å understreke at tildeling av et ærestegn skal være belønning for å ha bidratt med noe ekstra
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i mange år, samt få skilt mellom Ærestegnkomiteens ansvar for innstilling og Styrets ansvar for
beslutning.
Vedtak:

b)

Forslaget til endring av statuttene for foreningens ærestegn ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra Harald Bjerkan om tillegg til forslaget fra Britt Mellegaard:
1. Innstillingen fra ærestegnkomiteen skal ha en detaljert begrunnelse.
2. Det skal utarbeides en beslutningsmatrise i likhet med Sør-Trøndelag idrettskrets´ kriterier
for hedersbevisninger.

Vedtak:

Forslag 1 ble enstemmig vedtatt.
Til forslag 2 vedtok generalforsamlingen at Harald Bjerkan utarbeider et forslag til
som behandles av Ærestegnkomiteen og styret.

(endrede statutter for foreningens ærestegn med tillegg av forslag 1 fra Harald Bjerkan er vedlagt
protokollen).

c)

Forslag fra Harald Bjerkan om tillegg til §3(9) i foreningens lov:
Innstilling vedrørende æresmedlemskap skal ha en detaljert begrunnelse.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at §3(9) i foreningens lov skal lyde:
” Æresmedlemmer innstilles av ærestegnkomiteen og utnevnes av styret med 4/5
flertall. Innstillingen fra ærestegnkomiteen skal ha en detaljert begrunnelse”.

d)

Forslag fra Harald Bjerkan vedr. system for organisasjonsutvikling og kvalitetssikring:
Trondhjems Turnforening skal benytte NS-EN ISO 9000 serien som retningsgivende i
organisasjonsutvikling og en målsetting skal være å få et sertifiserbart kvalitetssystem.

Vedtak:

Generalforsamlingen gir sin støtte til forslaget om å bruke NS-EN ISO 9000 serien som
retningsgivende for foreningens organisasjonsutvikling. Rapport vedrørende
fremdriften legges frem på neste Generalforsamling.

SAK 10
FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT FOR 2015
Styret foreslo at medlemskontingenten i 2015 skal være den samme som i 2014:




Barn 0 – 15 år:
Voksne (over 15 år):
Honnør:

Vedtak:

kr 100
kr 200
kr 100

Styrets forslag til medlemskontingent for 2015 ble enstemmig vedtatt.

SAK 11
BEHANDLE BUDSJETTFORSLAG FOR 2014
I styrets forslag til budsjett for 2014 er det budsjettert med driftsinntekter på kr. 8.385.000 og
driftskostnader på kr. 7.720.500 som vil gi et overskudd på kr. 664.500.
Det ble foreslått følgende endringer til styrets budsjettforslag:
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Driftsinntekter
 Grasrotandel/bingo:
 Egenandel internasjonal deltakelse:

kr. 100.000
kr. 30.000

Driftskostnader
 Avskrivninger:
 Internasjonal deltakelse:
 Revisorhonorar:

kr. 40.870
kr. 80.000
kr. 30.000

Vedtak:

Budsjettforslaget for 2014 med de foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt.

SAK 12
VALG
Valgkomiteen hadde følgende forslag til nye tillitsvalgte i Trondhjems Turnforening:
Styret
Formann:
Styremedlem:
Styremedlem:

Harald Bjerkan (gjenvalg) for 1 år
Marit Seim Eikeland (ny) for 2 år
Bente Amundsen (gjenvalg) for 2 år

Kontrollkomite
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Britt Mellegaard (gjenvalg) for 1 år
Stig (gjenvalg) for 1 år
Einar Stephansen (gjenvalg) for 1 år

Ærestegnkomite
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Britt Mellegaard (gjenvalg) for 1 år
Bjørg Schjølberg (gjenvalg) for 1 år
Tore Aalmo (gjenvalg) for 1 år

Valgkomite
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

følgende ble foreslått:
May Elin Faaren Myrvold (gjenvalg) for 1 år
Arvid Osen (ny) for 1 år
Torbjørn Sivertsen (ny som varamedlem) for 1 år

Ved valgene ble formannen valgt separat, styremedlemmer/komitemedlemmer samt
varamedlemmer ble valgt samlet.
Vedtak:

Alle foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt ved akklamasjon.
Styret fikk fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de
organisasjonsledd som foreningen er tilsluttet.

Etter generalforsamlingen i 2014 har Trondhjems Turnforening følgende tillitsvalgte:
Styret
Formann:
Viseformann:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Harald Bjerkan
Kjell Hekkelstrand
Jan Erik Holand
Marit Seim Ekeland
Stian Fugelsøy

2014
2014
2014
2014/2015
2014
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Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Ulrik Myrvold
Bente Amundsen
Bernt Bjerkan

2014
2014/2015
2014

Kontrollkomite
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Britt Mellegaard
Stig Rønne
Einar Stephansen

2014
2014
2014

Britt Mellegaard
Bjørg Schjølberg
Tore Aalmo

2014
2014
2014

May-Elin Faaren Myrvold
Arvid Osen
Torbjørn Sivertsen

2014
2014
2014

Ærestegnkomite
Medlemmer:
Varamedlem:
Valgkomite
Medlemmer:
Varamedlem:

SAK 13:
AVSLUTNING
Harald Bjerkan takket Berit C. Torland som gikk ut av styret og ønsket de nye styremedlemmene
velkommen.
Trondheim, 8.mars 2014
Britt Mellegaard
(sign)

Torbjørn Sivertsen
(sign)

Bjørg Schjølberg
(sign)
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VEDLEGG
ORGANISASJONSPLAN FOR TRONDHJEMS TURNFORENING
Vedtatt på Generalforsamlingen 5.mars 2014
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VEDLEGG

Trondhjems Turnforenings ærestegn
(etter endring på Generalforsamling 5.mars 2014)
§1
Trondhjems Turnforenings ærestegn er følgende:
1. Sølvkors med blå emalje (Sølvkors)
2. Forgylt sølvkors med blå emalje (Gullkors)

3.

Forgylt ekekrans med blå emalje (Ekekrans)

§2
Sølvkors kan tildeles medlemmer som ved sitt arbeid gjennom flere år har gjort en innsats av høy
verdi administrativt eller praktisk i foreningen eller for gymnastikk- og turnsaken. De som blir tildelt
sølvkorset må ha vært medlem av foreningen i minst 6 år.
Det kan utdeles inntil 5 pr. år.
§3

Gullkors kan tildeles medlemmer som etter at sølvkors er mottatt fortsatt i flere år gjør en
fremragende innsats administrativt eller praktisk I foreningen eller for gymnastikk- og
turnsaken. De som tildeles gullkors må ha vært medlem av foreningen i minst10 år og
innehatt sølvkors I minst 4 år.
Det kan utdeles inntil 3 pr. år.
§4
Ekekransen kan tildeles medlemmer som gjennom sitt arbeid gjennom flere år har gjort en
særlig fortjenstfull innsats administrativt eller praktisk I foreningen eller for gymnastikk- og
turnsaken. De som blir tildelt ekekransen må ha vært medlem av foreningen I minst 20 år og
innehatt gullkorset i minst 10 år.
Det kan bare utdeles 1 pr. år.
§5
Ved tildeling av Gullkors og Ekekrans skal tidligere tildelte Sølvkors og Gullkors
tilbakeleveres.
§6
Bestemmelse om hvem som skal tildeles ærestegn tas av foreningens styre etter innstilling
fra Ærestegnkomiteen som er valgt av Generalforsamlingen og består av 2 medlemmer og 1
varamedlem.
Innstillingen fra Ærestegnkomiteen skal ha en detaljert begrunnelse.
For tildeling av Sølvkors og Gullkors kreves 2/3 flertall I beslutningsdyktig styremøte. For
tildeling av Ekekrans kreves ¾ flertall I beslutningsdyktig styremøte.
Styret kan etter anbefaling fra Ærestegnkomiteen tildele ytterligere 3 Sølvkors, 2 Gullkors og
1 Ekekrans pr. år
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§7
Tildeling av ærestegn foregår normalt på foreningens Generalforsamling. Alternativt kan
tildelingen foregå i en annen sammenheng.
§8
Styret fører liste over tildelingene.

