
 
 

 
 
 
 
Protokoll styremøte 
 
Tid: 3.jan 2018 kl. 20.00 
Sted: Forturnerrommet, TT 
 
Tilstede: Bernt Bjerkan, Ulrik Myrvold, Stian Fugelsøy, Bente Amundsen, Kari Kvam 
Forfall: Anniken M. Douglass, Kristin Haarberg 
 
Agenda: 
 

1. Godkjenne innkalling: 

• Godkjent 

2. Referat fra forrige styremøte: 

• Ingen referat 
3. Informasjonssaker 

• Økonomi  
o Regnskapsrapport pr. 30 oktober 2018 overskudd 540 000,- Omsetning kr 

10 365 000,-  1 500 000,- mer enn samme periode i 2018.  
o Trenings og medlemskontigent kr 7 745 000,- ca 1 000 000,- mer enn samme 

periode i fjor. 

• Medlemmer 
o Påmeldinger pr 7.januar  

90 partier 
1500 påmeldte 

o Spørreundersøkelse ut til medlemmer. 

• Årskalender 
o Aktiviteter i klubben 

2.- 3 januar  Workshop parkour 
5. Januar kick - off trenere 
7. -12 Januar Oppstart barne, ungdom og voksen grupper 
6. Mars Generalforsamling 
16.-17 Mars Klubbkonkurranse 
07.-12 April Siste treningsuke granåsen og gymsal 
4.-5 Mai Regional troppskonkurranse 
24.-26 Mai Regional turnkonkurranse 

 



 

• Trenere 
 

o Karina Regidor Fra Costa Rica har takket ja til jobbtilbudet om å overta som 
hovedtrener for våre troppsgrupper. Vi jobber pr. dato med arbeidstillatelse 
slik at hun kan starte 

o Vi har 2 trenere Ingvild Olsen og Aurelia Kvello som ønsker å prøve seg i en 
50% stilling som trenere på barnegruppene våre i vår.  

4. Info fra Bernt angående hallprosjekt. 

• Gjennomgåelse av tomter foreslått av kommunen 

• Her er kriterier som det skal vurderes fra i forbindelse med tomt.  
o Tid for realisering 
o Reisetid geografisk spredning 
o Bygge kostnad (+/-) 
o Parkering 
o Kollektivt 
o Muligheter på tomt 
o Synergier i nabolag 
o Muligheter for samarbeid med andre 

• Styret mener at følgende tomter er aktuelle å se nærmere på: 
o Leangen/Sirkus shopping 
o Nyhavna/branntomta 
o Trekanttomta ved IKEA 
o Nardoskrenten 
o Cecilienborg 

• Bernt tar kontakt med kommune og evt eiere av tomter for å se på videre muligheter 

• Det skal i tillegg jobbes med følgende oppgaver. 
o Forretningsidè, konsept, utvikling og drift 
o Økonomi/finansiering/støtteordninger 
o Vurdering av dagens lokaler 
o Media, promotering,blogg 

 
 

5. Krav for gymnaster på foreningens konkurransegrupper 
 

• Forslag innsendt 3.1.2019 ble gjennomgått og vedtatt med noen endrede 
formuleringer: 

Kriterier for gymnaster som har takket ja til deltakelse på våre konkurransegrupper: 
1. Foreldre og gymnaster skal være lojal mot foreningens strategi og planer. 
2. Alle gymnaster skal delta på alle krets - og regionale konkurranser som arrangeres av 

Trondhjems Turnforening* 
3. Alle gymnaster skal delta på foreningens juleshow og/eller andre oppvisninger for våre 

medlemmer.* 
4. Foreldre og utøvere over 15 år må stille på alle oppsatte dugnader i løpet av året. 
5.  Gymnaster fra 15 år skal bidra som trener i foreningen. 
6. Gymnaster fra 15 år skal bidra som trener eller dommere på foreningens klubbkonkurranser. 
7. Gymnaster som konkurrerer på høyeste nivå i Norge skal delta på alle oppsatte treninger og 

samlinger i regi av foreningen, også i ferier. 
*Våre konkurransegymnaster er forbilder for våre yngre og eldre medlemmer, de er vårt ansikt utad og vi er svært stolt av alle 
sammen. Samtidig brukes det svært mye av foreningens midler på disse utøverne, jo eldre de blir, jo høyere nivå de når, jo mer 



blir det brukt. Dette er noe som foreningen er stolt over at den har mulighet til, samtidig er vi svært ydmyke og takknemlige for 
disse utøverne som jobber svært hardt de fleste kveldene i uka gjennom hele året. Det er viktig at gymnastene er klar over sin 
rolle som forbilder og representanter for foreningen, og det er derfor også viktig at alle disse gymnastene stiller opp på 
foreningens arrangementer, både oppvisninger og konkurranser vi arrangerer slik at vi får vist de frem og ikke minst at våre 
yngre medlemmer har mulighet til å møte disse flotte og flinke gymnastene. 

 
Kriterier for deltakelse i konkurranser: 

1. Gymnasten må være skadefri ved påmelding. 
2. Det er Trondhjems Turnforening ved sportslig ansvarlig og hovedtrener som bestemmer 

hvilke konkurranser de forskjellige grupper og gymnaster skal delta på i løpet av året. 
Sportslig ansvarlig og hovedtrener velger antall og type/nivå på konkurranser for våre 
grupper og gymnaster. Denne vurderingen blir gjort ut fra kriteriene; nivå og 
mestringsmuligheter, innsats og deltakelse på trening.  

*Det er ikke en selvfølgelighet at alle gymnaster på konkurransegruppene deltar på de samme og på likt antall 
konkurranser. TT skal legge til rette for at gymnastene deltar på konkurranser hvor de mestrer og er på ett nivå som 
gir positive opplevelser. Videre utvikling skal også legges til grunn i vurderingen. 

4. Uken før konkurransen starter må gymnastene møte opp på ALLE treninger. 
5. Gymnasten må være ajour med alle innbetalinger til foreningen for å få delta på 

konkurranser og samlinger. 
    *Gymnaster som ikke er ajour med innbetalinger kan dessverre ikke delta på konkurranser og samlinger.  

  Administrasjonen vil følge opp. 

Vedtak: Forslag ble gjennomgått som sitert over og vedtatt med noen endrede formuleringer 
og forklaringer sammenlignet med opprinnelig forslag. Opprinnelig forslag ligger som 
vedlegg. 

Vedtak: Forslaget vedtas   

 

Trondheim 07.01.2019     Neste styremøte: 14. februar 

 

Kari Kvam 

 

 

 

 


