
 
 

 
 
 
 
Protokoll styremøte 
 
Tid: 4. Oktober 2018 kl. 20.00 
Sted: Forturnerrommet, TT 
 
Tilstede: Bernt Bjerkan, Bente Amundsen, Per Ulrik Myrvold, Stian Fugelsøy, Anniken M. Douglass 
Kari Kvam 
 
Forfall: Kristin Haarberg 
 
Agenda: 
 

1. Godkjenne innkalling: 

 Godkjent 

2. Referat fra forrige styremøte: 
3. Informasjonssaker 

 Økonomi  
o Regnskap april 2018 
o Bruk av midler til oppussing 
o Ekstra Innkjøp apparater  
o Tilskudd 
o Medlemmer pr okt 2018 
o Ubetalte regninger 2017 overført til 2018 

 Aktiviteter fremover; EM tropp, klubbkonk 10-11 nov, juleshow 8.- 9 des 
o 3 av våre gymnaster deltar under EM i teamgym i Portugal i oktober. 
o Juleshowet arrangeres over 2 dager i Rosenborghallen. 

  

 Arrangementer NM og Troppskonkurranse sept. 2018 
o Ønsker evaluering på forarbeid, gjennomføring og etterarbeid for å få laget 

gode arrangementsbeskrivelser som skal brukes på alle våre arrangementer. 

 Status trenere og ansatte 
o Stillingsannonse tropp ute igjen, søknadsfrist innen utgangen av november.  
o Trenere barn og unge er ok men det er mange unge og urutinerte trenere 

som trenger mye oppfølging. 
o Det foreslås å ansette 3-4 faste trenere i mindre stillinger som skal jobbe på 

våre bredde grupper og dekke opp slik at det alltid er en fast ansatt på jobb i 



alle haller. Kari Legger ut annonse snakker med allerede trenere som kan 
være aktuelle og ser om vi kan få laget ett godt trenerteam med kompetanse 
innen alle våre grupper.   
 

4. Gjennomgåelse av strategi og handlingsplan 

 Gjennomgåelse av handlingsplan, hvilke tiltak som er foretatt etter sommeren og 
videre arbeid. Vi gikk spesielt igjennom satsningsområdene medlemmer og trenere.  
Strategi og handlingsplan skal ferdigstilles og publiseres på foreningens nettside. 
 

5. Info fra Bernt angående hallprosjekt. 
Gjennomgang av møte med kommune, første tegning av hall. Hallsaken jobbes videre med 
på neste styremøte. Trondheim kommune vil se på aktuelle tomter og legge det frem for TT 
før jul 
 

6. Forespørsler fra familier med dårlig betalingsevne: 
o Inga presenterer prosjektet mot familier med lav betalingsevne. Idrettsrådet 

har bevilget ekstra midler til TT for dette, totalt 55 000,- i 2018. Styret er 
positiv til at administrasjonen legger ned arbeid mot dette. 

     Følgende saker ble ikke gjennomgått: 

 Varslingsrutiner for trakassering og mobbing 

 

 

Trondheim 04.10.2018      Neste styremøte: 1.november 

 

Kari Kvam 

 

 

 

 


