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Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening 

Onsdag 4.mars 2014 kl. 19.00 – 21.10 

STED: Møterom “Melhus” i Statens hus 
 
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 2014 
7. Behandle regnskap for 2014 med revisjonsberetning og rapport fra kontrollkomiteen 
8. Foreningens organisasjonsplan 
9. Behandle innkomne forslag 
10. Fastsette medlemskontingent for 2016 
11. Behandle budsjettforslag for 2015 
12. Valg 
13. Avslutning 
----------------------- 
 
SAK  1: GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 
Det var  16 stemmeberettigede  + 3 ansatte  + representant fra revisor tilstede. 
 
Vedtak: De stemmeberettigede ble enstemmig godkjent. 
 
 

SAK  2: GODKJENNING AV INNKALLINGEN. 
Generalforsamlingen var innkalt ved kunngjøring  4.februar 2015 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, 
spesielt æresmedlem Egil Kokaas, minnet med 1 minutts stillhet. 
 
Følgende ble tildelt foreningens ærestegn i 2015: 

Sølvkors:  Bente Amundsen 
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Vedtak: Tildelingen av ærestegn ble tatt til etterretning. 
 
 

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 Bente Amundsen og Elsa 
 Eidstumo. 
 
 
SAK 6: BEHANDLE ÅRSBERETNING  FOR 2014 
Styrets årsberetning for 2014 ble gjennomgått avsnitt for avsnitt. Følgende kommentarer/ 

supplerende opplysninger/rettelser fremkom: 

 

 Administrasjon/ansatte: May Rømen er ansatt som hovedtrener for ungdomsgruppene 

og administrator for tropp. 

 Medlemstall: Det ble påpekt at hovedtyngden av medlemsmassen (ca. 80%) er under 15 

år og har således ikke forslags-og stemmerett på generalforsamlingen. Dette kan de 

imidlertid ha gjennom sine foreldre hvis de er medlemmer. Styret/administrasjon 

oppfordres til å få flere foreldre til å bli medlemmer – fortrinnsvis som aktive. 

 Granåsen: Erstatningskravet mot utstyrsleverandøren IFACT DA skriver seg fra den 

forsinkede leveransen av utstyr til Granåsen som medførte  4 ukers forsinket oppstart i 

2013 med påfølgende refusjon av innbetalt treningsavgift. Foreningen har rettet 

erstatningskrav mot IFACT DA og har holdt tilbake en del av det beløpet som skulle ha 

vært betalt. IFACT DA har tatt ut stevning mot  foreningen, men foreningens advokat 

mener at vi har en god sak. 

 Kvalitetssystem etter ISO 9000 serien: Det ble opplyst at alle regler og forskrifter ligger 

under dette.  

 Strategiplan – visjon: En orientering om arbeidet så langt ble gitt før sak 12 (valg). En 

oppsummering er vedlagt referatet (vedlegg 1). 

 Tillitsverv: Følgende er korrekt vedrørende tillitsverv i Norges Gymnastikk- og 

Turnforbund: 

 Stig Rønne: Fungerende visepresident (til 27.april 2014) 

 Styremedlem (til 27.april 2014)  

 Anniken Mellegaard Douglass: Leder i Lovkomiteen 

 Britt Mellegaard: Leder i Breddekomiteen 

 Varamedlem i Lovkomiteen (til 27.april 2014) 

 Varamedlem i Kontrollkomiteen (fra 27.april 2014) 

 Ole Ivar Folstad: Medlem i Utstyrs- og anleggskomiteen 

 Varamedlem i Valgkomiteen (til 27.april 2014) 

 Medlem i Valgkomiteen (fra 27.april 2014) 

 

Vedtak: Styrets årsberetning med fremkomne kommentarer ble enstemmig vedtatt.
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Årsrapportene fra Turn kvinner og menn, Troppsturn, Barn-, Ungdom- og Mosjon, 

Veteranklubben, Kvinnelige Gymnastikk Veteraner, Dame Forturnerskap og Trondhjems 

Turnforenings Dameklubb ble gjennomgått. 

 
Det fremkom følgende kommentarer, tilføyelser og presiseringer til rapportene: 

 Veteranklubbens årsberetning: Av utmerkelser til veteranklubbens medlemmer har det 
falt ut at Torbjørn Sivertsen ble æresmedlem i Trondhjems Turnforening på 
generalforsamlingen i 2014. 

 Dameklubbens årsberetning: Det ble påpekt at Inger Johanne Schive ikke deltok på 
kretsturnstevnet på Lillehammer i 2014. 

 På spørsmål fra Dame forturnerskap  om en eventuell nedleggelse av forturnerskapet 
vil være en sak for generalforsamlingen eller styret, ble det konstatert at siden 
forturnerskapet ikke er en formell del av Trondhjems Turnforenings organisasjon og 
heller ikke omtalt i lovene, vil en eventuell nedleggelse ikke være en sak for 
generalforsamlingen/styret. 

 
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 2014 MED REVISJONSBERETNING OG 

RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN 

Regnskapet som var trykket i årsberetningen er i utgangspunktet et ”arbeidsregnskap” for 
styret slik det kommer på Excel-ark fra regnskapsfører. Offisielt regnskap med noter ble 
fremlagt på møtet. Dette er vedlagt referatet (vedlegg 2). 
 
Resultatregnskapet med balanse og noter ble gjennomgått. Regnskapet viser driftsinntekter 

på kr. 9.585.902 og driftskostnader på kr. 9.185.024 som gir et driftsresultat på kr. 400.878. 

Tillegg av netto finansposter gir et positivt årsresultat på kr. 427.865. 

 
Revisors beretning og kontrollkomiteens rapport ble opplest. Siden disse beretningene 
ikke var inntatt i årsberetningen, er de vedlagt referatet (vedlegg 3 og 4). 
 
Det var ingen spørsmål eller merknader til resultatregnskapet og balansen. 
 
Vedtak: Regnskapet for 2014 ble enstemmig godkjent 
 

 

SAK 8 FORENINGENS ORGANISASJONSPLAN 

Styret foreslo å beholde samme organisasjonsplan i 2015 som i 2014. 

 
Vedtak: Styrets forslag til foreningens organisasjonsplan ble enstemmig vedtatt. 

(organisasjonsplanen er vedlagt protokollen – vedlegg 5). 
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SAK 9 BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG 
Forslag fra styret: 
Listen over bidragsytere i vedtektene for Minnefondet utvides med Egil Kokaas´ navn og 
størrelsen på gaven som ble gitt til Trondhjems Turnforening i forbindelse med Egil Kokaas´ 
begravelse. 
 
Begrunnelsen for forslaget var at vedtektene for Minnefondet bare kan endres av 
generalforsamlingen. 
 
Vedtak: Styrets forslag til endring av vedtektene for Minnefondet ble enstemmig 
 vedtatt. 
 
 
SAK 10 FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT FOR 2016 
Styret foreslo at medlemskontingenten for barn og senior(70+) økes fra kr. 100,- til kr. 150,-
. 
 
Harald Bjerkan foreslo at også medlemskontingenten for voksne (over 15 år) økes med kr. 
50,- slik at medlemskontingenten for 2016 blir følgende: 
 

 Barn 0 – 15 år: kr 150,- 

 Voksne (over 15 år): kr 250,- 

 Senior(70+): kr 150,- 
 
Vedtak: Harald Bjerkans forslag til medlemskontingent for 2016 ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 

SAK 11 BEHANDLE BUDSJETTFORSLAG FOR 2015 
Daglig leder, Kari Kvam, gikk gjennom styrets forslag til budsjett for 2015: 
 
Driftsinntekter: kr. 9.610.000 (den største inntektsposten er medlemsinntekter –  
 kr. 6.600.000) 
Aktivitetskostnader: kr. 1.385.000 (konkurranse- og stevnedeltakelse, arrangementer) 
Personalkostnader: kr. 4.201.000 (lønn+sos. – fast ansatte og trenere) 
Andre driftskostnader: kr. 3.774.000 (inkluderer drift og vedlikehold av bygninger og 

utstyr, innkjøp av apparater, forsikringer, kontingent og 
lisensforsikring til NGTF, kursdeltakelse o.a.) 

 
Det er budsjettert med et positivt driftsresultat på kr. 250.000 i 2015. 
 
Vedtak: Styrets budsjett forslag for 2015 ble enstemmig vedtatt. 
 
 

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

Formann: Bernt Bjerkan (ny , tidligere varamedlem) for 1 år  

Viseformann: Kjell Hekkelstrand (gjenvalg) for 2 år  

Styremedlem: Jan Erik Holand (gjenvalg) for 2 år 

Styremedlem: Stian Fugelsøy (gjenvalg) for 2 år 

Styremedlem: Ulrik Myrvold (gjenvalg) for 2 år 

 Varamedlem: Kristin Haarberg (ny) for 2 år  

 
Kontrollkomite 

Medlem: Britt Mellegaard (gjenvalg) for 1 år 

Medlem: Stig Rønne (gjenvalg) for 1 år 

Varamedlem: Einar Stephansen (gjenvalg) for1 år 

 
Ærestegnkomite 

Medlem: Britt Mellegaard (gjenvalg) for 1 år 

Medlem: Bjørg Schjølberg (gjenvalg) for 1 år  

Varamedlem: Tore Aalmo (gjenvalg) for 1 år 

 
Styret foreslo følgende: 
 
Valgkomite  

Medlem: Harald Bjerkan (ny) for 1 år 

Medlem: May Elin Myrvold (gjenvalg) for 1 år 

Varamedlem: Arvid Osen (ny som varamedlem, tidligere medlem) 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 201 har Trondhjems Turnforening derved følgende tillitsvalgte: 
 
Styret 
Formann: Bernt Bjerkan  2015 
Viseformann: Kjell Hekkelstrand 2015/2016 
Styremedlem: Jan Erik Holand 2015/2016 
Styremedlem: Stian Fugelsøy 2015/2016 
Styremedlem: Ulrik Myrvold 2015/2016 
Styremedlem: Bente Amundsen 2015 
Styremedlem: Marit Seim Eikeland 2015  
Varamedlem: Kristin Haarberg 2015/2016 
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Kontrollkomite 

Medlem: Britt Mellegaard  2015 

Medlem: Stig Rønne  2015  

Varamedlem: Einar Stephansen  2015 

 
Ærestegnkomite 

Medlem: Britt Mellegaard  2015 

Medlem: Bjørg Schjølberg  2015 

Varamedlem: Tore Aalmo  2015 

 
Valgkomite  

Medlem: Harald Bjerkan  2015 

Medlem: May Elin Myrvold  2015 

Varamedlem: Arvid Osen  2015 

 

 

Sak 13 Avslutning 

Harald Bjerkan som gikk av etter 5 år som formann (samt 1 år som viseformann) takket for 
seg. Fra sin styreperiode trakk han frem suksessen med Granåsen, som mange hadde vært 
skeptiske til, og fremhevet i den sammenheng daglig leder, Kari Kvam, som har stått på for 
å få dette prosjektet til å lykkes. Videre påpekte han en del utfordringer fremover, bl.a. 
systemer for medlemsregistrering og –betaling som kan tilfredsstille både foreningen, 
NGTF og NIF. Han ønsket det nye styret lykke til.  

 

Som takk for innsatsen fikk Harald Bjerkan blomster av den nye formannen og en gave fra 
de ansatte. 

 

 

 

Trondheim 7.mars 2015 

  

 

Britt Mellegaard    Bente Amundsen 

Referent      (sign) 

(sign) 

     Elsa Eidstumo 

     (sign) 

      

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

VEDLEGG 1 
 
Stikkord fra orienteringen om Trondhjems Turnforenings strategiplan 2015 – 2015 
presentert på generalforsamlingen 4.mars 2015 
 
 
 
VISJON Turn for alle, lengst mulig 

 
VIRKSOMHETSIDE Skape samhold, selvtillit og mestringsglede gjennom gymnastikk 

og turn på alle nivåer 
 

HOVEDMÅL Best på å tilrettelegge turnaktivitet for barn, ungdom og voksne 
 

VERDIER Tilhørighet, glede, ambisiøs, inkluderende 
 

SATSINGSOMRÅDER Aktiviteter 
- kvalitetssikring alle grupper 
- bredere konkurransetilbud innen turn og tropp 

 Økonomi og administrasjon 
- tilskudd 
- markedsføring 
- synlighet til medlemmene 
- kommunikasjon 

 Trenere 
- kompetanseheving 
- kvalitetssikring 
- tilhørighet 
- rekruttering 

 Fasiliteter 
- utvikle dagens fasiliteter 
- ny turnhall 
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VEDLEGG 2 
 
 

Resultatregnskap 2014 

 
Note 2014 2013 

 

 

 

DRIFTSINNTEKTER  OG DRIFTSKOSTNADER 

Driftsinntekter 

Annen driftsinntekt 1 2 622 853 1 817 788 

Medlemskontingent/treningsavgift 6 462 699 4 758 627 

Leieinntekter ekstern 500 350 527 900 
Sum driftsinntekter 9 585 902

 7 104 315 

Driftskostnader 

Varekostnad 2 1 343 157 1 015 161 
Lønnskostnad 3 4 037 785 2 804 440 

Avskrivning på varige driftsmidler 4 306 523 40 870 

Annen driftskostnad 3 497 559 4 142 760 

Sum driftskostnader 9 185 024 8 003 231 

DRIFTSRESULTAT 400 878 (898 915) 

 
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 

Finansinntekter 

Annen renteinntekt 27 663 29 428 

Annen finansinntekt 0 9 148 

Sum finansinntekter 27 663 38 576 

Finanskostnader 

Annen rentekostnad 676 794 

Sum finanskostnader 676 794 

NETTO FINANSPOSTER 26 987 37 782 

ORDINÆRT RES. F0R SKATTEKOSTNAD 427 865 (861 133) 

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 

ORDINÆRT RESULTAT 427 865 (861 133) 

 

 
ÅRSRESULTAT T 427 865 (861 133) 

 
OVERF. OG DISPONERINGER 

Overføringer annen egenkapital 427 865 (861 133) 

SUM OVERF. OG DISPONERINGER 427 865 (861 133} 



 

 

9 

Balanse pr. 31.12.2014 
 
Note 31.12.2014 31.12.2013 

 

EIENDELER 
 

ANLEGGSMI DLER 

Varige driftsmidler 

Turnhallen 

  
 

1 

 
 

1 
Frittstående gulv  1 1 
Grop  1 1 
Utstyr Granåsen 4 878 700 1 185 224 
Sum varige driftsmidler  878 703 1 185 227 

Finansielle anleggsmidler    
lnvesteringer i aksjer og andeler 5 32 501 32 501 
Sum finansielle anleggsmidler  32 501 32 501 

SUM ANLEGGSMI DLER  911 204 1 217 728 

OMLØPSMIDLER    
Fordringer    
Kundefordringer  0 56 900 
Andre kortsiktige fordringer  11 654 22 107 
Sum fordringer  11 654 79 007 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 4 965 042 1 701 544 
SUM OMLØPSMIDLER  4 976 696 1780 551 

SUM EIENDELER  5 887 900 2 998 279 
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Balanse pr. 31.12.2014 
 
 

Note 31.12.2014 31.12.2013 

 
 

EGENKAPITAL OG GJELD 

EGENKAPITAL 

 

Innskutt egenkapital 

Selskapskapital 1 637 176 1 637 176 
Sum innskutt  egenkapital 1 637 176 1 637 176 

Opptjent egenkapital   
Annen egenkapital 1 062 735 634 869 
Sum opptjent egenkapital 1 062 735 634 869 

SUM EGENKAPITAL 2 699 911 2 272 046 

GJELD   
KORTSIKTIG GJELD   
Leverandørgjeld 239 652 224 591 
Skyldig offentlige avgifter 290 808 172 492 
Annen kortsiktig gjeld 2 657 529 329 150 
SUM KORTSIKTIG GJELD 3 187 989 726 233 
SUM GJELD 3 187 989 726 233 

SUM EGENKAPITAL OG  GJELD 5 887 900 2 998 279 

 

Trondheim 02.03.2014 
 
 

Kari Kvam Daglig 
leder 

 Harald Bjerkan 
Styrets Leder 

 Kjell Hekkelstrand 

Nestleder 
 

     

Jan Erik Holand 

Styremedlem 

 

 Stian Fugelsøy 

Styremedlem 

 

 Marit Seim Ekeland 
Styremedlem 

     

Per Ulrik Myrvold 

Styremedlem 
 

 Bente Amundsen 
Styremedlem 
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Noter 2014 

 

Regnskapsprinsipper: 

Årsregnskapet er  satt opp i  samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små 
foretak. 

Inntektsføring 
 

lnntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i 

takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige 

serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i 

takt med levering av ytelsene. 

Anleggsmidler 
 

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved 
beregning av avskrivningsbeløp. 

VedlikeholdIpåkostning 

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de 

påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp 

av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling tram til i dag) kostnadsføres 

direkte. 

Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt 
kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres. 

Fordringer 
 

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig 
tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte 
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for  å 
dekke 
antatt tap. 

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. 

Pensjonsforpliktelser 
 

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser 
og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er 
bokført i resultatregnskapet. 

 
 
 
 

Note 1  - Annen driftsinntekt 

Driftsinntekter består av innbetalinger fra medlemmer. 

lnnbetalinger gjelder medlemskontingent og egenandeler til stevner og arrangementer. 
 
 

 

Note 2  - Varekostnad 

Består av utgifter til deltagelse i turnstevner og arrangementer. 
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Note  3 - Lønnskostnad  

I år 

 
 

 
I fjor 

Lønn 3 475 350 2 414 692 
Arbeidsgiveravgift 497 565 343 702 
Pensjonskostnader 40 360 11 730 
Andre lønnsrelaterte ytelser 24 509 34 316 

Totalt 4 037 785 2 804 440 

 

Ytelse  til ledende personer 
 

Daglig Leder 
 

Lønn 
 

kr 450.983 
 

Obligatorisk  Tjenestepensjon 

Selskapet er pliktig til a ha en tjenestepensjonsordning etter Lov om obligatorisk 
tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven. 

 

Revisor 
Kostnadsført honorar til revisor utgjør kr 67.062,- inklusive mva. Av dette utgjør: 

 
Kr 39.375,- inklusive mva ordinært revisjonshonorar for 2013 

Kr 8.937,- inklusive mva relatert til bekreftelse av mva-kompensasjon for 2013 

Kr 18.750,- inklusive mva ordinært revisjonshonorar for 2014 avregnet pr 31.12.2014 
 
 

Selskapet har hatt 11,9 årsverk i 

regnskapsåret. Antall fast ansatte 6 

 

Det er i ar ikke utbetalt honorar til Styret. 
 
 

Note 4 - Avskrivning på varige driftsmidler 
 

 Frittstående 

gulv 
Grop Utstyr 

Granåsen 
Sum 

 

Anskaffelseskost pr. 1/ 1 
 

0 
 

0 
 

1226 093 
 

1 226 093 
+ Tilgang 0 0 0 0 
- Avgang 0 0 0 0 

Anskaffelseskost pr. 31/ 12 0 0 1 226 093 1226 093 

Akk. av/nedskr.pr 1/1 0 0 40 870 40 870 
+ Ordinære  avskrivninger 0 0 306 523 306 523 
+ Avskr. på oppskrivning 0 0 0 0 
- Tilbakeført avskrivning 0 0 0 0 
+ Ekstraord nedskrivninger 0 0 0 0 

Akk. av/nedsk r. pr. 31/12 0 0 347 393 347 393 

Balanseført verdi pr 31/12 0 0 878 700 878 700 

Prosentsats for ord.avskr 5-5 100-100 25-25  
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Note 5 - lnvesteringer i aksjer og andeler 
 

Selskapet eier alle aksjene i Trondhjem Turnforening 

Granåsen AS. Aksjekapitalen n består av 100 aksjer a kr 

300,-. 

Aksjer Trondhjem Turnforening Granåsen AS Aksjer 

Nidarøhallen 

Andel Bygghelsetjenesen Midt Norge 

Totalt 

 

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l. 
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 170 241 og  
utgjo rde pr 31.12. i fjor kr 82 125. 

 

kr 30 000, 

kr 1, 

kr    2 500,- 

kr 32 501,-
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VEDLEGG 3 
 

KPMG AS 

 

 

 

Telephone  +47 04063 

Fax +47 73 80 21 20 

Internet www.kpmg.no 

Enterprise  935 174 627 MVA 

 
 

Til generalforsamlingen i Trondhjems Turnforening  

REVISORS  BERETNING 

Uttalelse  om årsregnskapet 

Vi har revidert  årsregnskapet  for Trondhjems Turnforening  som viser  et overskudd  på 

kr 427 865. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014 og resultatregnskap for 

regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskaps 

prinsipper og andre noteopplysninger. 

 
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i 

samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som 

styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke 

inneholder vesentlig feilinformasjon , verken som følge av misligheter eller feil. 

 
Revisors oppgaver og plikt er 

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har 

gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 

International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav, og 

planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke 

inneholder vesentlig feilinformasjon. 

 

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og 

opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder 

vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes 

misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er 

relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er a 

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene , men ikke for a gi uttrykk 

for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering 

av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, og om regnskapsestimatene utarbeidet 

av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. 

 

Etter var oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for var 

konklusjon. 

 
Konklusjon 

Etter var mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et rettvisende bilde av 

den finansielle stillingen til Trondhjems Turnforening per 31. desember 2014 og av resultater for 

regnskapsåret , som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge. 

 

 

http://www.kpmg.no/
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Uttalelse  om øvrige forhold 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på var revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 

årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet  

og er i samsvar med lov og  forskrifter. 

 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på var revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 

nødvendig  i henhold til  intensjonal  standard  for attestasjonsoppdrag  (ISAE) 3000 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til a sørge for ordentlig og oversiktlig 

registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 

bokføringsskikk  i Norge. 

 

Trondheim, 4. mars 2015 KPMG AS 

 

 

 
Sverre Einersen 
Statsautorisert  revisor 
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VEDLEGG 4 
 
 

Beretning fra Kontrollkomiteen for 2014 
Kontrollkomiteen avgir beretning i henhold til Trondhjems Turnforenings lov § 12 og NIFs lov § 2-12.  
Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med Trondhjems Turnforenings økonomi og skal påse at 
foreningens midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt 
at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med beslutninger fattet av 
generalforsamlingen.  
 
Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at Trondhjems Turnforenings interne økonomiske 
kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig og skal videre påse at regnskapsførselen er pålitelig og at 
årsregnskapet gir et korrekt uttrykk for foreningens drift og finansielle stilling.  
 
Kontrollkomiteen har ingen merknader til det forelagte regnskapet. Dog vil vi anbefale at fremtidige 
regnskapspresentasjoner som fremlegges for generalforsamlingen er noe mindre detaljerte og 
suppleres med noter. 
 
Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets protokoller. Komiteen har hatt møte med foreningens 
formann, administrasjon og revisor og fått  de opplysninger som komiteen har bedt om.  
Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets årsberetning for 2014 og det styrebehandlede 
årsregnskapet for 2014. Styrets beretning og årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapsloven og  komiteen har fra revisor fått opplysning om at han vil avgi «ren» 
revisorberetning.  
 
Det materiale kontrollkomiteen har fått seg forelagt gir ikke foranledning til særlig bemerkninger 
utover det som fremgår av denne beretning.  
 
Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og Trondhjems Turnforenings årsregnskap for 2014 
godkjennes av generalforsamlingen. 
 
 
 
Trondheim, 26.februar 2015 
 
Britt Mellegaard Stig Rønne 
Medlem Medlem 
(sign) (sign.)     
     



 

 

VEDLEGG 5 
 

Trondhjems Turnforenings organisasjonsplan. 
Vedtatt av Generalforsamlingen 4.mars 2015 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


