
 

 

 

Agenda / protokoll: Styremøte 21.03.2018 

 

Ansv. 

 

 

Innkalling "Styremøte ble innkalt av styreformannen 8. mars, med følgende agenda: 

- Pågående saker, konstituering 

- Orientering fra daglig leder 

- Gjennomgang budsjett og underlag 

- Innkalling til ekstraordinært årsmøte 

- Plan for styremøter 

- Eventuelt 

Det ble 18. mars meldt inn en sak av Bente Amundsen, Ulrik Myrvoll og Stian 
Fugelsøy om gjennomføring av nytt valg av styre på påfølgende ekstraordinære 
generalforsamling. Det ble bedt om at denne saken ble gitt høyeste prioritet og 
gikk inn som sak 1" 

 

Fremmøtt Stephan Berntsen, Ulrik Myrvold, Stian Fugelsøy, Bente Amundsen, Kristin 

Haarberg og Kristin Tellefsen(vara)  Stig Rønne (Kontrollkomiteen) Kari Kvam 

 

Forfall:   

Varighet: 1930 - 2330  

Innledning Informasjon fra nyvalgt styreformann om bakgrunnen for hvorfor en mengde 
foreldre og trenere fra troppsmiljøet møtte opp og engasjerte seg på 
generalforsamlingen og foreslo Stephan Berntsen som styreformann, og hvorfor 
han ønsket å stille som formann. Styreformannen presiserte at han selv sammen 
med deler av foreldregruppen fra Tropp syntes det var rimelig at det kom 2 
representanter fra tropp inn i Styret. Videre opplyste styreformannen om at han 
var klar over at han var i mindretall i styret. 

 

Sak 1 Sak innmeldt av Bente Amundsen, Ulrik Myrvoll og Stian Fugelsøy 18. mars: "Med 
bakgrunn i kontrollkomiteens innspill angående den ordinære generalforsamlingen 
7. Mars 2018 fremmes herved vedlagte saker til behandling på førstkommende 
styremøte. Videre foreslås det at denne saken gis høyeste prioritet ved å gå inn 
som pkt 1 i agenda for styremøtet, og dermed endrer foreslåtte agenda sendt ut av 
Berntsen 8.mars 2018." 

 



Notat Kontrollkomiteen v/Stig Rønne informerte om kontrollkomiteens rapport sendt til 
styret som omtalte mangler på ordinær generalforsamling. Kontrollkomiteen viste 
til at personer (ca 10) som ikke var stemmeberettiget hadde deltatt på valget. I 
tillegg var det enkelte saker som ble avglemt. Rapporten er vedlagt 
styreprotokollen. Kontrollkomiteen ba styret ta stilling til forholdene i rapporten. 

Med bakgrunn i denne rapporten ble det av fremmet forslag fra flertallet av 
styremedlemmene å innkalle til ekstraordinær generalforsamling der det i tillegg til 
å vedta budsjett og avglemte saker, skulle gjennomføres omvalg av de 
styremedlemmer som var på valg ved ordinær generalforsamling.  

 

Forslag  
Det innkalles til ekstraordinær Generalforsamling den 11/4-18 kl 18:00 med 
følgende saksliste: 

1. Behandle revidert budsjett for 2018. 

2. Foreta nytt valg av de styreverv  som stod på valg på ordinær generalforsamling 
2018.  

3. Velge representanter til ting og møter i de organisasjonsledd hvor TT har 

representasjonsrett. 

4. Engasjere statsautorisert/registrert revisor. 

Grunnlag for saken: 

1. Budsjett for 2018 ble ikke vedtatt på ordinær Generalforsamling, og må vedtas. 

2. Da det viser seg at flere av de som stemte på ordinær Generalforsamling ikke 

hadde stemmerett, ser vi det som riktig å foreta valgene på nytt. 

3. 2 punkter ble «avglemt» under ordinær Generalforsamling, nemlig angående 

revisor og representasjon. Formelt må dette gjøres av Generalforsamlingen. 

 

Vedtak Vedtatt med tre stemmer for, to blanke stemmer.  Kari 

Sak 2 Behandle budsjett 2018  

Notat Flere av styret ønsket ikke å gå igjennom å behandle fremlagt revidert budsjett på 
styremøtet. Budsjettet som skulle behandles var det ordinære budsjettet fra den 
ordinære generalforsamlingen med 5 begrunnede revideringer. Budsjettet ble 
foreslått utsatt til etter påske. 

 

Forslag Styret gir daglig leder fullmakt til å styre innenfor forslag til revidert busjett frem til 
ekstraordinær generalforsamling. 

 

Vedtak Vedtatt Kari 

Sak 3 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling  

Notat EO Generalforsamling vil bli avholdt 11.april 2018 kl 18:00  

Forslag Administrasjonen får i samarbeid med kontrollkomiteen ansvar for å innkalle og 
organisere EO GF 

Kari 

Vedtak Vedtatt  

Eventuelt 
sak 1 

Det innkalles til informasjonsmøte med foreldre og trenere for alle 
konkurransegrupper i ukene 14 og 15 med gjennomgang av foreningens struktur, 
strategi og rammer.  

Kari 

Vedtak Vedtatt  



Avslutning Følgende saker ble ikke behandlet og utsatt til senere styremøte: Gjennomgang 
pågående saker/konstituering, plan styremøter framover og orientering fra daglig 
leder.  
Styreformann ba også om at følgende saker blir tatt opp til behnadling på senere 
styremøte: Status arbeid med GDPR og Varslingsrutiner i forbindelse med bla 
seksuell trakassering 
Det ble avtalt at Daglig leder skulle komme opp med dag for møte med Turn 
Kvinner og Turn menn. 
 
I skrivende stund ser ikke Daglig leder mulighet til å avholde møtet med TK og TM 
før etter EOG.  Møtet med Tropp vil bli avholdt som avtalt mandag 9.april kl 18:00 
 

 

   

   

    

Kari Kvam 29.03.2018              


