
 
 

 
 
 
 
Protokoll styremøte 
 
Tid: 1. Nov 2018 kl. 20.00 
Sted: Forturnerrommet, TT 
 
Tilstede: Bernt Bjerkan, Ulrik Myrvold, Kristin Haarberg, Stian Fugelsøy, Kari Kvam 
Forfall: Anniken M. Douglass, Bente Amundsen 
 
Agenda: 
 

1. Godkjenne innkalling: 

 Godkjent 

2. Referat fra forrige styremøte: 

 Notat: Minner om at alle styremedlemmer må bekrefte at referatet er lest, 
godkjenne det, eller evt komme med innspill om det er mangler slik at det kan 
publiseres. 

 Etterspørsel etter mere utfyllende referater; vi refererer ikke til diskusjoner der det 
ikke foreligger forslag eller vedtak til saker.  

3. Informasjonssaker 

 Økonomi  
o Regnskapsrapport pr august 2018. Inntekter på 9 031 450,-  ca 1 600 000 

mere enn i 2017. overskudd pr august er ca 1 500 000,- 
o Vi bytter vaskebyrå fom 1.februar og vil med dette spare ca 120 000,- pr år 
o Vi melder oss inn i NHO idrett fom nov 2018, innmeldingen er gratis ut 2018, 

i 2019 vil kontigenten ligge på ca 6500,- pr år. NHO idrett tilbyr bla juridisk 
støtte, ferdigskrevne kontrakter, personalhåndbøker, en platform med alt av 
tilgang til rettigheter,krav, lover og regler for arbeidsgiver og arbeidstaker. 
NHO tilbyr også gode medlemsfordeler på en rekke varer og tjenester TT kan 
nyte godt av 

 

 

 



 

 Aktiviteter fremover;  
o Klubb konkurranse 10.-11 nov 
o Juleshow 8. - 9 des i Rosenborghallen, ønskelig at alle styremedlemmer 

representerer. 

 Kvalitet på våre grupper 
o Vi har unge og til dels uerfarne trenere på mange grupper, dette fører til en 

lavere kvalitet på våre partier enn det vi ønsker å levere. Ett av tiltakene er å  
o lyse ut faste stillinger på bredde for å få større styring over aktiviteten i 

hallen. Vi vil også se på egne rekker og jobbe med rekrutteringen. 
4. Personalsak ( se vedlegg) 
5. Info fra Bernt angående hallprosjekt. 

 Opprettelse av hallgruppe 

 Møter med kommunen angående tomt 
Kommunen har sagt de stiller med tomt men det er ikke avklart hvor 
 

6. Driver Trondhjems Turnforening toppidrett? 

 Arbeidsmøte på Rotvoll kl 1900 – 2200, Kari sender innkalling. 

 Styret og administrasjon skal lage en beskrivelse av våre konkurransegrupper, hvor er 
vi, hvor skal vi? Hvilke rammer må vi forholde oss til, hvordan kan vi evt utvide 
dagens rammer, og hvilke krav må vi sette til de involverte for å nå målene? 

 

Trondheim 01.11.2018      Neste styremøte: 6. Desember 

 

Kari Kvam 

 

 

 

 


