
 

 
 
 
 
Protokoll styremøte 
 
Tid: 21.Feb 2019 kl. 19.00 
Sted: Forturnerrommet, TT 
 
Tilstede: Bernt Bjerkan, Ulrik Myrvold, Stian Fugelsøy, Anniken Douglass, Kari Kvam 
Forfall: Bente Amundsen, Kristin Haarberg, 
 

1. Godkjenne innkalling: 

• Godkjent 

2. Referat fra forrige styremøte  

• Innspill: Det bør informeres om status i saken «ansettelse av hovedtrener i 
troppsgymnastikk».  
– Vi har mottatt en søknad hvor det er skrevet kontrakt med aktuell kandidat. 
Aktuelle trener må ha arbeids- og oppholdstillatelse. Søknad om dette er pr. dato 
inne hos UDI.  

3. Budsjett  

• Se vedlagt budsjettforslag for 2019  

• Forslag: Det foreslås at fremlagt budsjett vedtas av styret og legges frem for 
Generalforsamlingen den 6.mars. 

o Vedtatt 
4. Generalforsamling 

• Organisering av GF 
o Alle oppmøtte vil bli sjekket for betalt medlemskontigent og alle 

stemmeberettigede vil motta stemmeseddel i døra 
o Edvin Åsmul er spurt om å stille som ordstyrer, Britt Mellegaard er spurt om 

å stille som referent, begge har takket ja. 

• Gjennomgang av saksliste  
o Det er ikke kommet inn noen saker til generalforsamlingen. 

• Styret har mottatt flere forslag på ærestegn og æresmedlemsskap.  
o Alle forslag ble vedtatt av styret, offentliggjøring og utdeling vil bli gjort på 

årets generalforsamling 

• Valgkomite: 
o  Styret innstiller valgkomitte for 2019/2020, offentliggjøringen av styrets 

innstilling blir gjort på generalforsamlingen. 

 



• Medlemskontigent: 
o  Styret foreslår å øke medlemsavgiften med kr 50,- til kr 200,- for 

barn/honnør og 300,- for voksne. Begrunnen for dette er at NGTF i 2016 økte 
medlemskontigenten pr. medlem til kr 150,- dette betyr at vi i dag går i 
underskudd på meldlemskontigenten når den innbetales til NGTF og gebyrer 
for innkreving og transaksjoner blir trukket ifra. 

o Vedtatt av styret.  
o Dette vil med bakgrunn av styrets vedtak bli lagt frem som forslag til vedtak 

på kommende generalforsamling. 
 

• Behandling av Organisasjonsplan for TT 
o Det foreslås at organisasjonsplanen opprettholdes slik den står i dag. 
o Vedtatt av styret. 
o Styret vil foreslå ingen endring av organisasjonsplanen til 

generalforsamlingen 

 

Trondheim 21.02.2019     Neste styremøte: avtales etter GF 

Kari Kvam 


