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Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening 

Onsdag 9.mars 2016 kl. 19.00 – 20.15 

STED: Forturnerrommet i 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 2015 
7. Behandle regnskap for 2015 med revisjonsberetning og rapport fra kontrollkomiteen 
8. Foreningens organisasjonsplan 
9. Behandle innkomne forslag 
10. Fastsette medlemskontingent for 2017 
11. Behandle budsjettforslag for 2016 
12. Valg 
13. Avslutning 
----------------------- 
SAK  1: GODKJENNING AV DE  STEMMEBERETTIGEDE 
Det var  14 stemmeberettigede  + 2 ansatte tilstede 
 
Vedtak: De stemmeberettigede ble enstemmig godkjent. 
 
 

SAK  2: GODKJENNING AV INNKALLINGEN. 
Generalforsamlingen var innkalt ved kunngjøring 9.februar 2016 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 ble tildelt foreningens ærestegn i 2016: 

Sølvkors:  Marit Seim Ekeland 

Gullkors: Stian Fugelsøy 

 Liv Sjøvik Gripp 



 
2 

 

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 Stig Rønne. Som sekretær ble valgt Britt  Mellegaard. 

Til å undertegne protokollen ble valgt May Rømen og Harald Bjerkan. 
 
 
SAK 6: BEHANDLE ÅRSBERETNING  FOR 2015 
1) Rettelser og presiseringer 

Til pkt. 5 Instruktører i Trondhjems Turnforening 2015 fremkom følgende rettelser:  

 Bjørg Schjølberg skal strykes (er ikke lenger instruktør) 

 Marie Kjelstrøm Torkildsen og Stian Fugelsøy skal tilføyes 

 

Til pkt. 7 Representasjoner og tillitsverv fremkom følgende presiseringer og rettelser: 

 Harald Bjerkan representerte foreningen på kretsting i Sør-Trøndelag gymnastikk- og 

turnkrets 

 Kjell Hekkelstrand representerte foreningen på kretsting i Sør-Trøndelag gymnastikk- og 

turnkrets 

 Stig Rønnes representasjon på Idrettsting NIF skal strykes – han representerte NGTF, ikke  

Trondhjems Turnforening. 

 Ole Ivar Folstad var leder i Sør-Trøndelag gymnastikk- og turnkrets frem til mars 2015 

 Ole Ivar Folstad er anleggsansvarlig og medlem i valgkomiteen i Sør-Trøndelag gymnastikk- 

og turnkrets etter mars 2015 

 May Rømen er medlem i valgkomiteen i Sør-Trøndelag gymnastikk- og turnkrets etter 

mars 2015. 

 

Til pkt. 11 Resultater fra konkurranser 2015 ble det påpekt at det ikke arrangeres 

Norgesmesterskap for gutter og jenter 11 og 12 år – dette er i henhold til ”Bestemmelser om 

barneidrett” (sist vedtatt av Idrettstinget 2015) ikke lov: 

 Overskriften ”Gutter NM Rekrutt Stavanger” (side 31) skal endres til ”Nasjonal 

rekruttkonkurranse gutter Stavanger”. 

 Overskriften ”Jenter NM Rekrutt Stavanger” (side 32) skal endres til ”Nasjonal 

rekruttkonkurranse jenter Stavanger”. 

 

De fremkomne rettelser og presiseringer ble tatt til etterretning 

 

2) Styrets beretning 

Det ble påpekt at Generalforsamlingen burde fått en nærmere orientering om arbeidet med  

strategi- og handlingsplanen for Trondhjems Turnforening. Styret ble oppfordret til å legge 

frem en langtidsplan som tar utgangspunkt i NGTFs langtidsplan (skal vedtas av NGTFs ting i 

månedsskiftet april/mai 2016), på neste Generalforsamling. 
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Vedtak:  Styrets beretning  for 2015 med fremkomne kommentarer ble enstemmig 
vedtatt. 

 
3) Andre beretninger 
Det var ingen merknader/kommentarer til de øvrige beretninger i Årsberetningen. 
 
Vedtak: Årsrapportene fra Administrasjonen, Turn kvinner og menn, Troppsturn, 

Barn-, Ungdom- og Mosjon, Veteranklubben, Kvinnelige Gymnastikk 

Veteraner og Trondhjems Turnforenings Dameklubb ble tatt til orientering. 

 

SAK 7: BEHANDLE REGNSKAP FOR 2015 MED REVISJONSBERETNING OG 

RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN 

Regnskapet viser inntekter på kr. 10.405.976 og kostnader på kr. 9.008.091 (aktiviteter: kr. 

1.382.811 + lønn: kr. 3.884.559 + avskrivninger: kr.306.500 + driftsutgifter: kr. 3.434.211)  som 

gir et driftsresultat på kr. 1.397.885.  

 
Revisors beretning og kontrollkomiteens rapport var vedlagt regnskapet og ble referert.  
 
Det var ingen spørsmål eller merknader til resultatregnskapet og balansen. 
 
Vedtak: Regnskapet for 2015 ble enstemmig godkjent. 
 
 

SAK 8 FORENINGENS ORGANISASJONSPLAN 

Styret foreslo endringer i Trondhjems Turnforenings organisasjonsplan. 

 
Vedtak: Styrets forslag til foreningens organisasjonsplan ble enstemmig vedtatt. 
 
 
SAK 9 BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG 
1) Forslag fra styret 
Styret fremla forslag til endringer i Lov for Trondhjems Turnforening etter endringer på 
Idrettstinget 2015 og endringer i ”Lovnorm for idrettslag” som er ufravikelig og inneholder 
et minimum av det foreningen må ha i sin lov. Britt Mellegaard som har gjort de 
nødvendige endringer gjennomgikk forslaget med vekt på hvilke endringer som er spesielt 
viktige. 
 
Vedtak: De fremlagte lovendringer ble enstemmig vedtatt med følgende tilføyelser: 

Til § 4:  Æresmedlemmer og livstidsmedlemmer skal ikke betale 
medlemskontingent. 
Til §6, 2.ledd:  Dette gjelder heller ikke for trenere på timebasis som mottar et 
årlig honorar på inntil 1G og som har medlemskap i foreningen.   
Til §7,4.ledd: og heller ikke for trenere på timebasis som mottar et årlig honorar 
på inntil 1G og som har medlemskap i foreningen. 

 

2) Forslag fra styret 

Med utgangspunkt i anbefaling i ”Lovnorm” for idrettslag foreslo styret at Generalforsamlingen 
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gir styret fullmakt til å oppdatere Lov for Trondhjems Turnforening i samsvar med fremtidige 
endringer i NIFs regelverk og ”Lovnorm for idrettslag”.   

 

Begrunnelsen for forslaget er at i hh NIFs lov §2-2, 5.ledd trer lovendringer i et organisasjons-
ledds lover som følge av endringer i NIFs lov i kraft straks. Det er da unødvendig at slike 
lovendringer skal vedtas av  generalforsamlingen (mens andre lovendringer skal vedtas av 
generalforsamlingen med 2/3 flertall og trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller 
den Idrettsstyret gir fullmakt). 

 

 Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt med den tilføyelse at eventuelle endringer 
blir lagt frem for generalforsamlingen til orientering. 

 
 
SAK 10 FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT FOR 2017 
Styret foreslo følgende: 
A. Medlemskontingenten holdes uendret. 
B. Æresmedlemmer og livstidsmedlemmer skal ikke betale medlemskontingent i 

fremtiden. 
 

Vedtak: Styrets forslag A. ble ble enstemmig vedtatt. 
 Styrets forslag B ble enstemmig vedtatt inntatt i Lov for Trondhjems 

Turnforening §4 (jfr. vedtak i sak 9, forslag om lovendring). 
 
 

SAK 11 BEHANDLE BUDSJETTFORSLAG FOR 2016 
Styret la frem et nøkternt budsjettforslag for 2016: 
 
Driftsinntekter: kr. 10.265.000  
Driftskostnader: kr. 10.089.000  
Dette gir et budsjettert driftsresultat på kr. 176.000 i 2016. 
 
Den største enkeltkostnaden på utgiftssiden bortsett fra lønnskostnader er kr. 700.000 
som er avsatt til reparasjon og vedlikehold av bygninger. Dette burde muligens vært 
større, bl.a. ble det spørsmål om (krav om) sprinkleranlegg. Det ble også stilt spørsmål ved 
om ikke midler til bygningsmessige oppgraderinger burde settes av i et investeringsfond.  
 
Vedtak: 1. Styrets budsjett forslag for 2016 ble enstemmig vedtatt. 

2. Styret må vurdere hvordan avsetninger til oppgradering av bygningene   
skal forvaltes – eksempelvis i et investeringsfond. 

 
 

SAK 12 VALG 
Valgkomiteens forslag ble presentert. De foreslåtte ble enstemmig valgt. 
 
Etter generalforsamlingen i 2016 har Trondhjems Turnforening følgende tillitsvalgte: 
 
Verv Navn  Valgt for 
Styret    
Formann Bernt Bjerkan Gjenvalg 2016/2017 
Nestformann Kjell Hekkelstrand Ikke på valg 2016 
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Styremedlem Jan Erik Holand Ikke på valg 2016 
Styremedlem Stian Fugelsøy Ikke på valg 2016 
Styremedlem Ulrik Myrvold Ikke på valg 2016 
Styremedlem Bente Amundsen Gjenvalg 2016/2017 
Styremedlem Marit Seim Ekeland Gjenvalg 2016/2017 
Varamedlem Kristin Haarberg Ikke på valg 2016 
    
Kontrollkomite    
Medlem Stig Rønne Gjenvalg 2016 

Medlem Britt Mellegaard Gjenvalg 2016 
Varamedlem Einar Stephansen Gjenvalg 2016 
    
Ærestegnkomite    
Medlem Britt Mellegaard Gjenvalg 2016 
Medlem Ulrik Myrvold Ny 2016 
Varamedlem Einar Belboe Ny 2016 
    
Valgkomite – foreslått av styret   
Medlem Harald Bjerkan Gjenvalg 2016 
Medlem May Rømen Ny 2016 
Varamedlem Arvid Osen Gjenvalg 2016 

 
Styret fikk fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd 
som foreningen er tilsluttet. 

 

 

Sak 13 AVSLUTNING 

Bernt Bjerkan takket for tilliten ved å bli gjenvalgt som formann i Trondhjems Turnforening og 
erklærte Generalforsamlingen 2016 for avsluttet. 

 

Trondheim 13.mars 2016 

  

 

 

 

Britt Mellegaard    May Rømen 

Referent       

 

     Harald Bjerkan 

      

      

 

 

 

 


