
 

 

 
 
Protokoll fra styremøte i Trondheim Turnforening 
 
Med referanse til vedtektene § 10, pkt 2 «Skriftlig saksbehandling» ble det innkalt til 
styremøte av styremedlemmene Bente Amundsen, Ulrik Myrvold og Stian Fuglsøy  22. 
mars per mail.  
 
Saksdokumenter og forslag til vedtak ble sendt ut samtidig til alle styremedlemmene. 
Styremedlemmer avgir sin stemme («Jeg stemmer for/mot/blankt») ved å sende mail til 
Bente Amundsen innen 23. mars 2018 kl 17:30.  
 
Dato: 23.mars 2018, kl 17:30 
  
Sak til behandling: Budsjett 2018 
 
Forslag til vedtak: «Styret i Trondhjems Turnforening godkjenner vedlagte budsjett for 
2018». 
 
Bakgrunn 
Det ble i styremøte 21. mars 2018 vedtatt at budsjettet skulle behandles etter påske og at 
styremedlemmene skulle benytte påske til å sette seg inn i budsjettet.  
 
Som følge av ny informasjon om at innkalling til ekstraordinært årsmøte 11. april  
2018 skulle inneholde saksdokumenter (ref vedtektenes §17 pkt 2) er det behov for at et 
revidert budsjett må vedlegges innkallingen. Innkallingen senest må sendes 28. mars for å 
oppfylle kravene i foreningens vedtekter §17 pkt 1. 
 
På styremøtet 21.mars 2018 ble det vedtatt at daglig leder og kontrollkomiteen gis mandat 
til å kalle inn til og organisere ekstraordinær generalforsamling. For at daglig leder og 
kontrollkomiteen skal kunne utøve sine plikter pålagt av styret i Trondhjems Turnforening, 
samt kalle inn til ekstraordinær generalforsamling iht til gjeldende lovverk, må derfor styret 
i Trondhjems Turnforening behandle denne innkallingens forslag til vedtak om å godkjenne 
budsjett 2018 
 
Behandling i styret 
Revidert budsjett viderefører i stor grad det opprinnelige budsjettet, mens enkelte poster er 
endret som følge av ny informasjon som har oppstått etter at det opprinnelige budsjettet 
ble utarbeidet. 
 
Det ble påpekt at det ikke hadde vært tid til en forsvarlig behandling av budsjettet av de 
nye styremedlemmene på grunn av kort tid til å sette seg inn i grunnlaget. Gitt at det var 
såvidt små endringer fra opprinnelig budsjett ble det forutsatt at det forrige styret hadde 
hatt tilstrekkelig tid til å sette seg inn i budsjettet. 
 



 

 

Styret påpekte at det er et godt og gjennomarbeidet budsjett, og at underlagene var 
klargjørende for postene i budsjettet. Det ble stilt spørsmål om enkeltposter i budsjettet og 
ytret ønske for å sette av mer midler til utredning av ny hall. 
 
Det ble stilt spørsmål om hvorvidt vedtaket om ansettelse av fast troppstrener i minimum 
80% stilling er reflektert i budsjettet, ref. det daglig leder opplyste om på ordinær 
generalforsamling. Det ble videre påpekt at det må være sammenheng mellom strategi og 
handlingsplaner og budsjettet.  
 
Disse spørsmålene ble ikke besvart av daglig leder. 
 
Det ble også påpekt at det er viktig at budsjettet svarer opp signalene fra ordinær 
generalforsamling om større åpenhet og transparens rundt bruk av foreningens ressurser, 
ref. møtereferatet. 
 
Styreleder hadde med bakgrunn i tilsendt budsjett laget utkast til en presentasjon som 
kunne sendes ut i forbindelse med sakspapirene eller ved fremleggelsen på 
ekstraordinært årsmøte.  
 
Vedtak 
Tre av styremedlemmene stemte «for» å vedta revidert budsjett 
 
Et styremedlem stemte «for» å vedta budsjettet under forutsetning av at det i tillegg blir 
laget og gjennomgått en presentasjon som viser større åpenhet rundt fordeling av 
ressurser. 
 
Styreleder stemte «for» å vedta budsjettet under forutsetning om at det opprinnelig 
budsjettet hadde gjennomgått en forsvarlig behandling i styret. 
 
Revidert budsjett for 2018 ble dermed godkjent av styret og fremlegges ekstraordinært 
årsmøte 11. april 2018 for godkjenning 
 
 
 
Trondheim _________ 
 
 
 
 
       
Stephan Berntsen    Bente Amundsen 
Styreleder     Nest leder 
 
 
 
 
Ulrik Myrvold     Stian Fuglsøy   
 
 
 
 
Kristin Haarberg    Sett: Kristin Tellefsen 


