
 

 
 
 
 
Protokoll styremøte 
 
Tid: 14.Feb 2019 kl. 20.00 
Sted: Forturnerrommet, TT 
 
Tilstede: Bernt Bjerkan, Stian Fugelsøy, Kristin Haarberg, Kari Kvam 
Forfall: Anniken M. Douglass, Ulrik Myrvold 
Agenda: 
 

1. Godkjenne innkalling: 

• Godkjent 

2. Referat fra forrige styremøte: 

• Kommentarer til referatet 
o Innspill fra foreldremøte med konkurransegruppene 

3. Regnskap 2018  

• Vedlagt regnskap 

• Nøkkeltall: 
o Inntekter 11 900 149,- 
o Utgifter 12 071 966,- 
o Underskudd      171 817,- 

Inntekt: 300 000,- over budsjett på treningskontigent og arrangement. 
 
Utgifter: Brukt over budsjett på arrangement og innkjøp klær. 
 
Lønn på budsjett 

Drift: 
Brukt over over budsjett på kjøp av apparater og oppussing, bord + utgifter fra 
oppussing 2017. 

4. Budsjett  

• Se revidert budsjettforslag pr. 19.02 for 2019 
5. Generalforsamling 

• Gjennomgang av saksliste  

• Ærestegn, forslag til æresmedlem og evt forslag til ærestegn – utsettes til styremøte 
21.02 

• Valgkomitee utsettes til styremøte 21.02 

• Styretsberetning – gås igjennom på styremøte 21.02 



6. Styreinstruks 

• Styret i TT har pr dato ikke en egen styreinstruks men forholder seg til styrets 
oppgaver skissert i loven. 
Styret bør vurdere om det er nødvendig eller om de ønsker å utarbeide en 
styreinstruks som går utover §18 Styret. 

 

§ 18 Trondhjems Turnforenings styre  
(1) Trondhjems Turnforening ledes og forpliktes av styret, som er Trondhjems Turnforenings 
høyeste myndighet mellom årsmøtene.   
(2)  Styret skal:  
a) Iverksette generalforsamlingens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.  
b)  Påse at Trondhjems Turnforenings midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i 
samsvar med de vedtak som er fattet på generalforsamlingen eller i overordnet 
organisasjonsledd, og sørge for at foreningen har en tilfredsstillende organisering av 
regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.  
c)  Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 
mandat/instruks for disse.  
d)  Representere Trondhjems Turnforening utad.  
e)  Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.  
f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.   
(3)  Styret skal holde møte når formannen bestemmer det eller et flertall av 
styremedlemmene forlanger det.  
 
Saken utsettes til seinere styremøter 

 
 

Trondheim 14.02.2019     Neste styremøte: 21.02.2019 

 

 

 
 

 

 


