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Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening 

Onsdag 7.mars 2018 kl. 19.00 –  22.15 

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 årsberetning for 2017 
7. Behandle regnskap for 2017 med revisjonsberetning og rapport fra 
kontrollkomiteen 
8. Foreningens organisasjonsplan 
9. Behandle innkomne forslag 
10. Fastsette medlemskontingent for 2019 
11. Behandle budsjettforslag for 2018 
12. Valg 
13. Avslutning 

 
 
SAK  1: GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 
Tilstede var 60 stemmeberettigede. I tillegg var 3 ansatte uten stemmerett tilstede. 
Generalforsamlingen godkjente at de ansatte fikk talerett  i saker som angår deres 
arbeidsområde. 
 
Vedtak: De stemmeberettigede ble enstemmig godkjent. 
 
Før man fortsatte med saklisten, ble medlemmer  som var gått bort siden forrige 
Generalforsamling, minnet med 1 minutts stillhet. 
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SAK  2: GODKJENNING AV INNKALLINGEN. 
Generalforsamlingen var innkalt ved kunngjøring 7.februar 2018 på foreningens 
hjemmeside samt oppslag i Turnhallen. 

 
Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 

SAK  3: GODKJENNING AV SAKLISTE 
Fullstendig sakliste med alle nødvendige saksdoumenter var lagt ut på foreningens 
hjemmeside innen fristen på senest 1 uke før generalforsamlingen. 
 
Vedtak: Saklisten ble enstemmig godkjent. 
 

SAK  4: UTDELING AV ÆRESTEGN 
Følgende ble tildelt foreningens ærestegn i 2018: 
Sølvkors:  Øystein Kolstad 

  Kristin Haarberg 
  Ingvild Olsen 
  Marthe Hoel 
   
Ekekrans: Svein Axel Wickstrøm 

   

Elsa Eidstumo ble utnevnt til Æresmedlem i Trondhjems Turnforening.  

  

Vedtak: Tildelingen av ærestegn og utnevning av æresmedlem ble tatt til 
etterretning. 

 
 

SAK 5: VALG AV MØTELEDER, SEKRETÆR OG TO PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE 
 REFERATET 
 
Vedtak: a) Som møteleder ble valgt Stig Rønne.  
 b) Som sekretær ble valgt Britt Mellegaard.  
 c) Til å undertegne protokollen ble valgt Kristin Haarberg og  Elsa 

Eidstumo. 
 
 
SAK 6: BEHANDLE ÅRSBERETNING FOR 2017 
Til punktet «Representasjoner og tillitsverv» (side 13) kal tilføyes at Stig Rønne også er 
revisor i Nord-Trøndelag gymnastikk- og turnkrets og Møre og Romsdal gymnastikk og 
turnkrets 
 
a) Styrets beretning 

Pr. 31.12.2016 hadde Trondhjems Turnforening 2477 medlemmer.  

Det var ingen merknader/kommentarer til styrets beretning 
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b) Organisasjonsplan 2017 
Det ble stilt spørsmål ved TT Granåsen AS i organisasjonsplanen. 
 
c) Beretning fra administrasjonen 
Det var ingen spørsmål/kommentarer til administrasjonens beretning 
 
d) Beretning fra konkurransegrenene tropp, turn kvinner og turn menn 
Det ble etterlyst etternavn på gymnaster som var nevnt i avsnittet om turn kvinner. 
 
e) Beretning fra barn, ungdom og mosjon 
Det ble gitt ros til administrasjonen for alt det positive som skjer på breddesiden. Men 
samtidig ble det påpekt et «gap» i aktivitetstilbudet til voksne, og foreningen ble 
oppfordret til å ta initiativ til et mosjonstilbud til damer i alderen 25/30 – 40 år.   
 
Vedtak: Styrets beretning og organisasjonsplan ble enstemmig godkjent med de 

fremsatte kommentarer. 

 

  Beretningene fra administrasjonen, turn kvinner og menn, troppsturn, 

barn, ungdom og mosjon 2017 samt Rapportene fra Veteranklubben, 

Kvinnelige Gymnastikk Veteraner og Trondhjems Turnforenings 

Dameklubb 2017 ble tatt til orientering. 

 

 

SAK 7: BEHANDLE REGNSKAP FOR 2017 MED REVISJONSBERETNING OG 

RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN 

Regnskapet for 2017 ble gjennomgått av daglig leder. 

 

Foreningen hadde et driftsresultat i 2017 på kr 469.112 mot budsjettert kr 230.500. 

Inntektene var på kr 10.365.561 og kostnadene på kr 9.896.449.  

 

Mesteparten av inntektene er medlemskontingenter/treningsavgifter, og det ble opplyst at 

ca. 2400 av medlemmene er breddeutøvere som trener 1 – 2 ganger pr. uke.  

 

De øvrige inntekter er diverse tilskudd, momskompensasjon og inntekter fra egne 

arrangementer. 

 

Administrasjonen har i 2017 vært relativt lavt bemannet idet daglig leder har vært i fødsels-

/mammapermisjon. 

 

Det fremkom spørsmål om hvorfor forbruket til aktiviteter tropp har vært lavere enn 

budsjettert, mens forbruket til turn jenter/turn gutter har vært høyere enn budsjettert. 

Svaret er at det sannsynligvis har vært mindre troppsaktivitet i forhold til det som var 

planlagt fra trenerne, bl.a. mindre reiser pr. utøver. Det har også vært uheldig med 
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troppstrenere som har sluttet – det ble redegjort for hvordan det har vært jobbet med å 

erstatte disse. 

 

Revisors beretning ble referert. Kontrollkomiteens rapport var vedlagt regnskapet.  
Begge anbefalte regnskapet godkjent. 
 
Vedtak: Resultatregnskap og balanse for 2017 ble enstemmig godkjent. 
 
 
SAK 8 BEHANDLE FORENINGENS ORGANISASJONSPLAN 
 
Vedtak: Foreningens organisasjonsplan for 2018 ble vedtatt identisk med 

organisasjonsplanen for 2017 (jfr. sak 6) 
 
 
SAK 9 BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG 
 
1) Forslag fra styret 
Styret foreslår at det utredes hvilke muligheter Trondhjems Turnforening har for å 
bygge ny turnhall. Begrunnelsen er at det siden foreningen etablerte seg med turnhall i 
Granåsen har vært en betydelig økning både i antall medlemmer og omsetning, og med 
dagens medlemsmasse er det mangel på hallkapasitet og hall tilpasset foreningens 
aktiviteter. 
Det ble opplyst at man nå er halvveis i den 10-årige leieavtalen med Granåsen, og 
hallen er ikke optimal. Det vil være viktig å få realisert en alternativ hall til Granåsen. 
 
Generalforsamlingen gjorde følgende enstemmige 
 
Vedtak: Styret får fullmakt fra Generalforsamlingen til å utrede og inngå 

intensjonsavtale om å bygge ny turnhall for Trondhjems Turnforening, 
med det forbehold at en endelig beslutning må avgjøres av 
Generalforsamlingen. Ved en eventuell ikke-aksept fra 
Generalforsamlingen skal ikke inngåtte avtaler medføre noen økonomisk 
ulempe for Trondhjems Turnforening. 

 
 

2) Forslag fra trenergruppen på konkurransegruppen troppsgymnastikk 
I motsetning til turn kvinner og turn menn har ikke foreningen i dag en heltidsansatt 
trener med hovedansvar for troppsgymnastikk. Treneren som sommeren 2016 ble 
ansatt i 80% stilling sluttet allerede i 2017 og etter dette er denne stillingen hverken blitt 
besatt eller utlyst. Troppsgymnastene bruker i dag 12 forskjellige trenere og enkelte 
gymnaster må forholde seg til opp til 7 trenere i løpet av en uke. Disse trenerne har også 
forskjellig kompetanse innen troppsgymnstikk på konkurransenivå, og det antas at flere 
av trenerne som er studenter, vil forsvinne fra byen i løpet av et år. 
 
3 av foreningens troppsgymnaster er nå klare for landslaget, men mangel på en 
ansvarlig hovedtrener medfører at kvalitet og mengde på oppfølging blir for dårlig for 
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både landslagsutøverne eller de mange rekruttene som kommer bak. 
 
Trenergruppen fremsatte følgende forslag til vedtak: 
Trondhjems Turnforening skal i løpet av 2018 ansatte en hovedtrener for tropp i en 80% 
stilling. Dette kan gjøres ved bruk av eksisterende ressurser i klubben eller ved 
nyansettelse. 
 
I løpet av diskusjonen ble det klart at det det er ønskelig med minimum 80% stilling og 
trenergruppens forslag ble endret i henhold til dette. 
 
Fra administrasjonens side ble det fremhevet at det primært er ønskelig med færre 
trenere og flere trenertimer – dvs. flere fast ansatte trenere med høyere 
stillingsprosent. 
 
Harald Bjerkan og Kari Kvam fremsatte følgende forslag til vedtak: 
Trondhjems Turnforening skal i 2018 redusere antall trenere uten å redusere antall 
trenertimer ved å omprioritere og optimalisere dagens trenerkapasitet. Dette skal gjøres 
ved å ansette hovedtrener for konkurransegruppen tropp med nødvendig kompetanse 
og  
stillingsprosent. 
 
Det ble først stemt over forslaget fra Harald Bjerkan og Kari Kvam. Dette forslaget falt 
med stort flertall. 
 
Deretter ble det stemt over det endrede forslaget fra trenergruppen. Dette forslaget ble 
vedtatt mot 13 stemmer. 
 
Vedtak: Trondhjems Turnforening skal i løpet av 2018 ansatte en hovedtrener 

for tropp i minimum 80% stilling. Dette kan gjøres ved bruk av 
eksisterende ressurser i klubben eller ved nyansettelse. 

 
SAK 10 FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT FOR 2019 
Styret foreslo samme medlemskontingent i 2019 som i 2018. 
 
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 

SAK 11 BEHANDLE BUDSJETTFORSLAG FOR 2018 
Styret la frem et budsjettforslag for 2018 med en inntektsside på kr 11.125.000, 
kostnader på kr 11.072.644 og et resultat på kr 52.356. 
 
I budsjettforslaget er avsatt kr 1,1 mill til aktiviteter turn jenter, turn gutter og tropp i- 
en økning på 34% i forhold til budsjettet for 2017 (økningen til turn jenter og turn 
gutter er 25%, til tropp 43%). 
 
En betydelig del av Generalforsamlingen bestod av trenere og foreldre  til-
knyttet konkurransegruppen troppsgymnastikk som uttrykte misnøye med deler av 
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budsjettforslaget, spesielt hva angår åpenhet rundt fordelingen av ressurser; herunder 
aktiviteter og trenerressurser. mellom konkurransegruppene turn jenter, turn gutter og 
tropp. Det ble imidlertid ikke lagt frem noe konkret eller spesifisert forslag på disse 
områdene.   
 
Ved avstemning stemte 23 for å godkjenne styrets budsjettforslag mens 27 stemte i 
mot. 
 
Vedtak: Styrets fremlagte budsjettforslag for 2018 ble ikke vedtatt. 
 
Dette betyr at det må avholdes ekstraordinær generalforsamling for å få vedtatt et 
budsjett for Trondhjems Turnforening for 2018. 
 
 

SAK 12 VALG 
Valgkomiteen presenterte sin innstilling: 
 
Styret 
Formann:  Bernt Bjerkan  gjenvalg - 2018/2019 
Styremedlem:  Kristin Haarberg ny (tidligere varamedlem) - 2018/2019 
Varamedlem:  Stephan Berntsen ny - 2018 
 
(Viseformann Bente Amundsen og styremedlemmene Ulrik Myrvold og Stian Fugelsøy var 
ikke på valg) 
 
Kontrollkomite 
Medlem:  Britt Mellegaard gjenvalg - 2018 
Medlem:  Stig Rønne  gjenvalg - 2018 
Varamedlem:  Einar Stephansen gjenvalg - 2018 
 
 
Styret presenterte sitt forslag til Valgkomite til Generalforsamlingen 2019: 
Medlem:  Kjell Hekkelstrand gjenvalg  
Medlem:  Jan Erik Holand gjenvalg 
Varamedlem:  Arvid Osen  gjenvalg 
 
 
Det kom benkeforslag på Stephan Berntsen som ny formann. Skriftlig avstemning ga 26 
stemmer til Bernt Bjerkan og 30 stemmer til Stephan Berntsen som derved ble valgt som 
formann. 
 
Kristin Haarberg ble enstemmig valgt som styremedlem. 
 
Siden Stephan Berntsen som fra Valgkomiteen var foreslått som varamedlem var blitt valgt 
til formann, var det nødvendig med en ny kandidat til varamedlem. Det fremkom to 
benkeforslag – på Elin Vie og Kristin Tellefsen. Skriftlig avstemning ga 28 stemmer til Elin 
Vie og 30 stemmer til Kristin Tellefsen som derved ble valg. 
 
Medlemmer og varamedlemmer i Kontrollkomite og Valgkomite ble enstemmig valgt. 
 



 
7 

 
**** 

 
Etter ordinær generalforsamling i 2018 er følgende tillitsvalgte i Trondhjems Turnforening: 
 
Verv Navn  Valgt for 
Styret    
Formann Stephan Berntsen Ny 2018/2019 
Nestformann Bente Amundsen Ikke på valg 2018 
Styremedlem Stian Fugelsøy Ikke på valg 2018 
Styremedlem Ulrik Myrvold Ikke på valg 2018 
Styremedlem Kristin Haarberg Ny 2018/2019 
Varamedlem Kristin Tellefsen Ny 2018 
    
Kontrollkomite    
Medlem Stig Rønne Gjenvalg 2018 

Medlem Britt Mellegaard Gjenvalg 2018 
Varamedlem Einar Stephansen Gjenvalg 2018 
    
Valgkomite – foreslått av styret   
Medlem Kjell Hekkelstrand Ny 2018 
Medlem Jan Erik Holand Ny 2018 
Varamedlem Arvid Osen Gjenvalg 2018 

 

 

Sak 13 AVSLUTNING 

Bernt Bjerkan takket Marit Seim Eikeland som gikk ut av styret, for hennes innsats. 
Generalforsamlingen 2018 ble deretter erklært for avsluttet. 

 

 

Trondheim 20.mars 2018 

 

  

Britt Mellegaard     Kristin Haarberg   

Referent        Sign. 
Sign.     

 

      Elsa Eidstumo 

      Sign. 
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 ______________________________________________________________________________ 

 

Merknad fra referenten 

 

Diskusjonen rundt det fremsatte budsjettforslaget som ikke ble vedtatt, medførte at vedtak om 
engasjement av statsautorisert/registrert revisor og fastsettelse av honorar som skulle ha vært gjort 
i etterkant av budsjettvedtaket, ikke ble gjort.  

 

Det var uklarheter vedrørende antall stemmeberettigede ved valget idet opptelling kun ble gjort ved 
starten av Generalforsamlingen. Før valget hadde flere forlatt lokalene, men flere personer som 
kom etter at opptellingen var avsluttet tilsynelatende deltok i valget uten at det var kontrollert at 
disse var stemmeberettigede. Ved valget ble det uteglemt å velge representanter til ting og møter i 
de organisasjonsledd hvor Trondhjems Turnforening har representanter. 


