
 

 

Agenda / protokoll: Styremøte 09.01.2014 

 

Ansv. 

Innkalt: Styret + Kari Kvam   

Tilstede: Harald Bjerkan, Kjell Hekkelstrand, Jan Erik Holand, Ulrik Myrvold, Bernt 

Bjerkan, Stian Fugelsøy, Bente Amundsen, Berit Torland 

 

Forfall:   

Varighet: 20:00 – 22:00  

Sak 0 Informasjon fra administrasjonen  

Notat  Status; Påmelding, tilbakebetalinger, trenere vår 2014, oppstart 
vårsemester det sendes ut info om vakter vi ønsker dekt. 

 Status Axel; sykmeldt 60%, jobber 3 dager i hall og 5-6 timer på 
kontor i uka. Oppfølgingsmøte med Axel neste onsdag kl 20:00 

 Budsjettarbeid er startet, sendes ut forslag 

 Trondhjems Turforening avdeling Granåsen A/S er opprettet. 

 

Forslag   

Vedtak   

Sak 1 Generalforsamling 
 

 

Notat  Bestemme dato 

 Vekke valgkomite 

 Årsberetning 

Kari 

Forslag  Onsdag 5 Mars 

 Årsberetning ferdig 17. Februar  

Kari 



Vedtak Vedtatt 

 

 

Sak 2 Sak mot ifact 
 

 

 

 

Notat Vi har mottatt brev fra IFACT med ett tilbud på 75 000,- i kompensasjon 
for tapet på 260 000,- Styret må ta stilling til hva de ønsker og en 
eventuell nedre smerteterskel. 

 

Forslag Vi svarer på brevet og sender med den dokumentasjonen Ifact ber om. Vi 
kan godta en kompensasjon på 200 000,- under forutsetning av at det kan 
dokumenteres at ifact kan vise til bestillingsdato på utstyret når pengene 
ble overført den 21 mai 2013. 

Det må gjøres en avsetning på 260 000,- på regnskapet i 2013 som 
dokumenterer det Ifact krever innbetalt. 

 

Vedtak Vedtatt  

Sak 3 

 

Landslagssatsning TM og evt TK  

Notat To av TT gutteutøvere er tatt ut i NGTFs satsningsgruppe turn menn. Og 
det vil vår 2014 være uttak av landslag TK, flere av TTs utøvere er aktuelle 
her Det må tas stilling til på hvilken måte TT ønsker å støtte disse 
utøverne og hvile kriterier TT setter for denne evt støtten og deltakelsen. 
Vedlagt er uttaksbrevet fra ngtf. 

Bente stiller som representant for lagsmøte turn menn i helga i Oslo. 

 

Forslag Vi viderefører den støtten for våre uttatte landslagsutøvere. 

 

 

Vedtak Vedtatt  

Sak 4 Deltakelse i Team Norge, Tropp  

Notat Junior og senior utøvere har deltatt på åpne samlinger for Team Norge 

det siste halvår. Nå starter TN satsningen mot EM 2014. TT må ta stilling 

til om de ønsker å delta med aktuelle utøvere her om det evt skal gis 

støtte til deltakelse og hvilke kriterier vi så fall skal sette. 

 

 



Forslag 

 

Vi utarbeider en strategiplan og handlingsplan for TT drift og aktiviteter. 

Ut ifra dette så gjøres det vedtak for hvordan støtte og satsning på 

gruppene skal fordeles. 

 

Vedtak Vedtak utsettes  

Sak 5 Reisegodtgjørelse for medarbeidere Midtbyen /Granåsen  

Notat Medarbeidere har det siste halvåret blitt avhengig av bil i og med at 

jobben krever kjøring t/r midtbyen og granåsen flere ganger i uka. 

 

Forslag Medarbeidere fører km på tjenestekjøring og kjøring som må gjøres 

mellom midtbyen og granåsen i arbeidstiden. 

 

Vedtak Vedtatt  

   

Sak 6 Mysoft medlemssystem  

Notat 

 

TT må ta stilling til om vi skal gå inn for å  bruke NGTFs medlemssystem 

Mysoft, helt eller delvis. Delvis innebærer å bruke det kun til 

medlemskontigent fom 2015.  

 

Forslag   

Vedtak Vedtak utsettes  

Underskrift styret:       20.11.2013 

 

 


