
 
 

 
 
 
 
Protokoll styremøte 
 
Tid: 7.Juni 2018 kl. 20.00 
Sted: Forturnerrommet, TT 
 
Tilstede: Bernt Bjerkan, Bente Amundsen, Per Ulrik Myrvold, Kristin Haarberg, Stian Fugelsøy, Kari 
Kvam 
 
Forfall: Anniken M. Douglass 
 
Agenda: 
 

1. Godkjenne innkalling: 

 Godkjent 
 

2. Referat fra forrige styremøte:  

 Godkjent  
o Notat: Ber alle bekrefte referatet når dette er sendt ut til gjennomsyn. Evt 

korrigeringer sendes inn til Kari før det legges på nettsiden 

3. Refleksjon fra styrekurset 

 Utsettes til vi er fulltallig 

4. Strategi Trondhjems Turnforening gjennomgang av dagens strategidokument.  

 Forslag til vedtak: Godkjenne strategidokumentet som er fremlagt, med følgende 
tillegg under verdier: Stolt 

 Vedtak: Vedtatt  
 

o Dokumentet legges med protokollen og publiseres på nettsiden 
o Notat: Med grunnlag i hovedstrategi legges det frem forslag til handlingsplan 

som støtter opp om punktene i strategien på styremøtet i september. 
Ansvarlig: Kari 



 

 

5. Informasjonsflyt internt og eksternt i TT 

 Vi har og har hatt store utfordringer med kommunikasjon både internt og eksternt 
over lengre tid, og flere kommunikasjons plattformer er blitt prøvd ut. Forventninger 
og krav fra våre medlemmer er høye og derfor har kommunikasjon kommet inn som 
ett viktig punkt i vår strategiplan. Administrasjonen vil i tiden fremover jobbe med 
konkrete tiltak for å bedre den eksterne og interne kommunikasjonen. Disse 
tiltakene vil føres opp i handlingsplanen som legges frem i september. 

6. GDPR  

 Administrasjonen må utføre de tiltak som skal til for at foreningen følger de 
retningslinjer som er satt i forhold til GDPR 

o Administrasjonen vil slette alle register som ikke oppfyller kravene. 
o Weborg som i dag brukes som foreningens medlemsdatabase har forsikret 

alle kunder om at personopplysninger vil fom 1.juli behandles etter de nye 
reglene 
 
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/viktig-informasjon-til-idrettslaget-
om-behandling-av-personopplysninger-og-informasjonssikkerhet.-nye-
bestemmelser-trer-i-kraft-25.-mai-i-norge/ 

7. Varslingsrutiner rundt trakassering og mobbing 

 Administrasjonen og styret skal få på plass rutiner for varsling av trakassering, 
mobbing og uønsket adferd i foreningen. Dette skal presenteres for styret med en 
gjennomføringsplan innen september 2018. Deretter tilgjengelig gjøres for alle 
medlemmer på vår nettside. Ansvarlig: Kristin og Kari 

8. Forespørsler fra familier med dårlig betalingsevne 

 Det er kommet flere forespørsler fra familier med dårlig betalingsevne om å få 
redusert eller gratis treningsavgift ved deltakelse på våre grupper. Administrasjonen 
ønsker derfor at styret tar standpunkt til hvordan de ønsker å behandle disse 
forespørslene. 

 Forslag til vedtak: Styret ønsker å tilby plasser til vanskeligstilte familier. 
Administrasjonen lager ett forslag på plan for rettferdig behandling etter reelle 
behov. Styret tar standpunkt til denne planen på neste styremøte. De forespørslene 
fra familier som nå ligger inne tilbys plasser fra høsten 2018. Ansvalig: Kari 

 Vedtak: Vedtatt 
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INFOPUNKTER: 

Ansettelse trenere: 
Det er avholdt to intervjuer i forbindelse med ansettelse av ny hovedtrener tropp i juni. 
Sportsligutvalg vil sammen med sportslig leder komme med en avklaring så raskt som mulig. 
 

Følgende punkter på sakslisten ble ikke gjennomgått: 

 Info og status / grupper: 
 Hall 
 Hus (Vedlikehold) 
 Utstyr 
 Arrangement 
 Status økonomi 

  
 Info fra administrasjonen 

 Økonomi 
 Personal 
 Ferier 
 Høst 

Trondheim 25.06.2018      Neste styremøte: August/September 

 

Kari Kvam 

 

 

 

 


