
 

 

Agenda / protokoll: Styremøte 11.02.2014 

 

Ansv. 

 

 

Innkalt: Styret + Kari Kvam   

Tilstede: Harald Bjerkan, Kjell Hekkelstrand, Ulrik Myrvold, Bernt Bjerkan, Stian 

Fugelsøy, Bente Amundsen, Berit Torland 

 

Forfall:   

Varighet: 20:00 – 22:00  

Sak 0 Informasjon fra administrasjonen  

Notat  

 Status Axel; sykmeldt 50% jobber 4 dager i hall,  totalt 18,5 timer 
pr uke. I mnd med reising vil timene på kontor kuttes 

 

Forslag   

Vedtak   

Sak 1 Strategi/Handlingsplan 
 

 

 

Notat Det må utarbeides en handlingsplan som viser våre satsningsområder. 
Hvilke mål vi har for disse, hvor vi er og hvilke tiltak som må settes inn for 
å nå målene.  

Kari 

Forslag Det settes opp ei gruppe som jobber videre med dette. Handlingsplanen 
skal være ferdig innen 1. Juni 2014 

Kari 

Vedtak Vedtatt 

 

 



Sak 2 Deltakelse i Team Norge og Nordisk mesterskap, Tropp  

 

Notat Junior og senior utøvere har deltatt på åpne samlinger for Team Norge 
det siste halv år. 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. 

Vår juniortropp med 9 utøvere har kvalifisert seg til Nordisk mesterskap 
på Island i vår. Styret må ta stilling til om klubben ønsker å benytte seg av 
plassen. Og om så ta stilling til evt støtte. Kostnadene vil ligge på ca 7000,- 
- 8000,-  pr utøver og trenere. 

 

Forslag Junior Nordisk: TT ønsker å støtte juniortroppen med deltakelse i Junior 
nordisk 2014. TT støtter med 50% av totale kostnader. 

Team Norge: TT ønsker ikke å støtte deltakelse på Team Norge, hverken 
økonomisk eller administrativt. Men TT har betalt kr 5000,- i klubbavgift 
til Team Norge. Utøvere fra TT har dermed mulighet å delta på selvkost i 
dette prosjektet om ønskelig.  

Dette begrunnes i at TT ønsker å bruke økonomiske ressurser på hele 
laget/troppsgruppen framfor å bruke mer ressurser på enkelte gymnaster 
tilknyttet laget. 

 

Vedtak Vedtatt  

Sak 3 

 

Landslagssatsning TK  

Notat NGTF har utarbeidet en ny landslags struktur for Turn kvinner som følger i 
sporet til Turn menn. Trondhjems Turnforening kan ha aktuelle 
gymnaster til flere av landslagsgruppene de neste årene. Styret må ta 
stilling til om klubben ønsker å være en del av denne satsningen. 

 

Forslag TT ønsker å være en del av på turn kvinner satsningen og vil bidra 
økonomisk på lik linje med vedtaket for Turn menn, dekning av 50% av 
utgifter. 

 

 

Vedtak Vedtatt  

Sak 4 Generalforsamling: 

- Årsberetning 

- Budsjett 

 



Notat Budsjettet og regnskap ble gått igjennom. Mulighet å komme med forslag 

til forandringer i budsjettet frem til fredag. 

 

Forslag 

 

 

 

 

Vedtak  

 

 

Sak 5 Forslag om nytt Æresmedlem  

Notat Det er kommet inn forslag om nytt æresmedlem, Torbjørn Sivertsen er 

foreslått av veteranklubben 

 

Forslag Styret støtter forslaget om å utnevne Torbjørn Sivertsen til Æresmedlem 

av Trondhjems Turnforening 

 

Vedtak Vedtatt  

 

 

Underskrift styret:       11.02.2014 

 


