
 
 

 
 
 
Protokoll styremøte 
 
Tid: 14.Mars 2019 
Sted: Forturnerrommet, TT 
 
Tilstede: Bernt Bjerkan, Turid Bergmann, Arvid Osen, Kari Kvam 
Forfall: Anniken M. Douglass, Stian Fugelsøy, Kristin Haarberg 
 
Agenda: 
 
Styremøte torsdag 14 mars kl 1900 - 2030 
 

1. Infosaker: 

• Økonomi – gjennomgang av regnskap pr. 14.03.2019 som viser ett overskudd på kr 
2 500 000,- Ett ønske er å fremskaffe en rapport som viser budsjett samt periodisering av 
fjorårets inntekt og utgifter  

• Personaloppdatering –  
o Inga Krokstad starter sin fødselspermisjon fom 15.mars 2019. Hun vil jobbe 

gradert i en 40% stilling fom 20.mai. Ingas arbeidsoppgaver er fordelt på resten 
av administrasjonen.  

o 1.april starter Karina Regidor Gomez som hovedtrener for 
troppsgymnastikkgruppen.  

o  

• Kommende arrangementer 
o Klubbkonkurranse 16 – 17. Mars 
o Regional troppskonkurranse 4 - 5. mai 
o Regional turnkonkurranse 25 - 26. mai 

• Partiene våre 
o Ordinært semester for gruppene i Granåsen og gymsal avsluttes til påske, partier 

i apparathallen går ut mai. 
o Vi starter sommersemester i gymsalen og Granåsen i ukene 18 – 23. Totalt kjører 

vi her 19 grupper 
 

2. Andre temasaker 

• Datoer for styremøter i 2019 
o 4. April kl. 19:00 
o 2. Mai kl 19:00 
o 6. Juni kl 19:00 
o 15. August kl 19:00, (møtet kjøres om det er innkomne saker som må tas) 



o 12. September kl 19:00 
o 3. Oktober kl 19:00 
o 7. November kl 19:00 
o 4. Desember kl 19:00 

• Styremøter: Det vil bli sendt ut påminnelse om møtene ca.  en uke før møtet. Evt 
saker som ønskes tas opp må da meldes inn minimum 2 dager før slik at alle får 
forberedt seg og lest evt vedlegg til sak. 
 

• TTs organisasjonskart 
o En gjennomgang av TTs Organisasjonskart og styreutnevnte komiteer. 

• Kort informasjon til nye styremedlemmer rundt hallsaken. Beliggenhet på evt 
tomter. Samarbeid med kommune.  

 
 
Følgende saker ble ikke tatt opp men flyttes til neste møte: 
 

• Styrets oppgaver/målsetting inneværende periode. 
o Behov for styreinstruks utover TTs lov som beskriver styrets oppgaver 
o Behov for komiteer 
o Oppnevning av komiteer 

• Ferdigstilling av foreningens plan for varsling og behandling av saker som omhandler 
mobbing og trakassering. 

 
        
 
 
 

 

Trondheim 14.03.2019     Neste styremøte: 4.april kl 19:00 
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