
 
 

 
 
 
 
Protokoll styremøte 
 
Tid: 19. april 2018 kl. 20.00 
Sted: Forturnerrommet, TT 
 
Tilstede: Bernt Bjerkan, Bente Amundsen, Anniken M. Douglass, Per Ulrik Myrvold, Kari Kvam 
 
Forfall: Kristin Haarberg, Stian Fugelsøy 
 
Agenda: 
 
Sak 1. Konstituering av styret. Oversikt over hvilke oppgaver styret må gå igjennom og få satt i løpet 
av den nærmeste tiden: 
 
Styret 2018: 

 Hva er oppgavene til styret og hvilke mål skal styre ha for 2018? 
o Gjennomføre styrekurs 
o Utarbeide styreinstruks 

 

 Hva kan hvert styremedlem bidra med? 
 
Gjennomgåelse av TTs lover.  

 Dette vil bli gjort av Anniken på neste styremøte 
 

Strategi 

 Strategidokument skal styrebehandles og handlingsplanen skal oppdateres. 

 Strategi dokument sendes ut til alle styremedlemmer 
 
Arbeidsutvalg 

 Gjennomgåelse av alle utvalg, finne medlemmer til utvalgene. Definere roller, ansvar og 
eventuelle nye utvalg. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Sak 2: Møtefrekvens og innhold styremøter: Første torsdag i mnd. Kl 20:00 
 

 3. Mai kl 19:00 Styrekurs med Anders Hoff fra Idrettskretsen 

 7. Juni  

 2. August  

 6. September 

 4. Oktober 

 1. November 

 6. Desember 

 3. Januar 

 7. Februar 

 7. Mars 
 
 
Faste saker på alle styremøter:  

 Informasjon fra daglig leder, hva ønsker styret at daglig leder informerer om? 

 Økonomi 

 Handlingsplan 

 Mer?? 
 
Sak 3: Forbundstinget 2018 
 
Trondhjems Turnforening representeres ved Bernt Bjerkan, Bente Amundsen og Britt Mellegaard 
 
Link til sakspapirer: https://www.gymogturn.no/blog/2018/03/13/saksliste-forbundsting-2018/ 
 
Styret gikk igjennom alle saker og går inn for følgende holdning til innmeldte saker: 
 
Sak 6B. Støtter NGTFs forslag, s. 24 
Sak 6B3 Mysoft, Støtter Grimstads forslag s.24 
Sak 6B 4-5-6 – Dommerlønninger, støtter ngtf. S 26 
Sak 6B 7 – Konkurranselisens – støtter forbundet forslag s. 28 
Sak 6B 8 – Refundering av medlemskontigent for 75+, støtter forbundets forslag s.28 
Sak 6B 9 – Spørsmål om NM under landsturnstevnet, TT støtter forbundets vedtak fra 2004:, s 29  
Vedtak på forbundstinget 2004; 
Arrangør av Landsturnstevnet skal i utgangspunktet arrangere NM sen. i alle grener. 
Hvis arrangøren av praktiske årsaker ikke ser seg i stand til å gjennomføre alle NMgrenene, 
kan det søkes dispensasjon fra en eller flere grener. Disse NM må utlyses på 
vanlig måte. 
 
Sak10 Valg: TT støtter valgkomiteens forslag 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gymogturn.no/blog/2018/03/13/saksliste-forbundsting-2018/


 
Sak 4: Ansettelser 

 Utlysningsannonse stilling Hovedtrener tropp er sendt ut for gjennomlesning.  Vi avventer 
eventuelle tilbakemeldinger fra styremedlemmer før annonsen legges ut på nett, samt 
sendes NGTF og UEG i slutten av uke 17.  

  
 
Sak 5: Situasjonen på konkurransegruppene 

 Etter den siste tids tilbakemeldinger om misnøye blant flere trenere, foreldre og utøvere fra 
konkurransegrenen tropp, må dette tas som opp som egen sak på neste styremøte.  

 Bernt og Anniken møter foreldre representantene Berntsen, Sæther og Martinsen til en prat 
i uke 17.  

 Trenerutfordringene på alle konkurransegrupper må behandlesi god til før sommeren slik at 
dette er satt før høst 2018 

 
 
Trondheim 25.04.2018 
 
 
Kari Kvam 
 

 


