
 

 
 
 
Saksliste styremøte 
 
Tid: 4. April 2019 kl. 19:00 – 21:30 
Sted: Styrerommet 
 
Tilstede: Bernt, Turid, Arvid, Kristin, Stian og Kari 
Forfall: Anniken 
 
Agenda: 
 
Styremøte torsdag 4.April 2019 
 

1. Godkjenning av referat 

• Ingen innspill på referat men minner om at alle styremedlemmer må gi 
tilbakemelding på at de har lest og godkjenner referatet. 

2. Informasjonssaker 

• Personaloppdatering  
o 1.april startet Karina Regidor Gomez som hovedtrener for 

troppsgymnastikkgruppen. Karina vil i perioden frem til påske bruke tiden på å bli 
kjent og observere gymnaster og utøvere. Hun vil etter påske holde ett foreldre 
og trenermøtet der hun vil gå igjennom planene og også da sette nye trenerteam 
og også evt. gjøre de forandringene hun mener er nødvendig på gruppene og i 
treningsopplegget. 

 

• Kommende arrangementer/Aktiviteter 
o Semesteret i GÅ og gymsal i midtbyen avsluttes til påske. 
o Familiedager i GÅ (drop -in) i påsken 
o Regional troppskonkurranse 4 - 5. mai 
o Regional turnkonkurranse 25 - 26. mai 
o Sommersemester uke 18 – 24 
o Trondhjem turncamp 

▪ Det er ett ønske fra administrasjon og de gruppene som arrangerer 
konkurranser og oppvisninger i foreningen om at styret er representert. 

 
3. Styrets oppgaver 

• En gjennomgang av TTs Organisasjonskart. 
o TTs vedtatte organisasjonskart ligger vedlagt. Enkelte av rollene i 

organisasjonskartet er pr. dato ikke fylt og det vil bli styrets oppgave å finne 
løsninger på hvordan disse rollene kan fylles. 



o Pr. dato fungerer daglig leder som sportslig leder/ansvarlig for 
konkurransegruppene. DL gir på møtet uttrykk for at det er en del oppgaver som 
henger med denne rollen som er vanskelig å følge opp ved også å ha rollen som 
DL. DL ønsker derfor å fritas fra rollen som sportslig ansvarlig for 
konkurransegruppene. Mange av oppgavene som er forventet utført i denne 
rollen bør overtas av hovedtrenere i de forskjellige grener. I tillegg må styret 
sammen DL se på hvordan rollen kan løses og hvilke oppgaver som skal inn i 
rollen som sportslig leder.  DL har personalansvar og vil derfor uansett ha ett 
overordet ansvar for at hovedtrenere gjør den jobben de skal og at utøvere får 
det tilbudet som er ment for gruppene.  

▪ Tiltak: 

• DL går sammen med sportslig utvalg igjennom 
stillingsinnstruksene med alle tre hovedtrenere og bevisstgjør HT 
på deres oppgaver og rolle. 

• Sportslig utvalg må sammen med DL se på hvordan TT skal løse 
utfordringen med at vi pr. dato ikke har en fungerende sportslig 
leder. SU kommer med ett forslag til neste styremøte. 
 

• Styrets oppgaver/målsetting inneværende periode. 

 
Styrets oppgaver er i TTs lov beskrevet i §18 1-3: 
 (1)  Trondhjems Turnforening ledes og forpliktes av styret, som er Trondhjems Turnforenings høyeste 

myndighet mellom generalforsamlingene.  
(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. 

 

• Behov for styreinstruks utover TTs lov som beskriver styrets oppgaver. 
o Styret ønsker med bakgrunn i §18 å være ett politisk organ i foreningen. Men da 

det i en forening er mange oppgaver som skal løses, og at styret ønsker å 
involvere flere i tiden fremover foreslås de følgende: 
 

▪ Forslag: I tillegg til styrets oppgaver som står beskrevet i §18 1-3, skal 
styret ha ansvar for utarbeidelse og revidering av strategi. Styret skal i 
tillegg ha ansvar for å drifte styreutnevnte komiteer. 

▪ Vedtak: Vedtatt 
 

o Behov for komiteer 
▪ Forslag: Styret oppnevner følgende komiteer med følgende 

styremedlemmer som ansvarlig medlemmer.  

• Arrangementskomite: Kristin Haarberg   

• Huskomite, gamle turnhall: Arvid Osen 

• Utstyrskomite: Bernt Bjerkan  



• Sportsligkomite:  
Bredde: Turid Støa Bergmann 
Konkurransegrener: Stian Fugelsøy 

• Lovkomite: Anniken M. Douglass  

• Dugnadskomite: Bernt Bjerkan 
  

o Styrets ansvarlige danner komiteer med 2-5 personer. Og kommer med forslag 
på beskrivelse av oppgaver og mandat til komiteene før neste styremøte. 

o Vedtak: Vedtatt 
 

4. Ferdigstilling av foreningens plan for varsling og behandling av saker som omhandler 
mobbing og trakassering. Ansvarlig: Kristin 

• Kristin tar kontakt med Anniken og ber om bistand til ferdigstillelse av planen 

• Plan legges frem på neste styremøte. Kristin  
 
5. Spørsmål rundt forsikring og sikkerhetsrutiner fra Arvid Osen: 

o Har TT styreansvarforsikring? TT har ikke styreansvarsforsikring 
o Forslag: Det opprettes styreansvarsforsikring 
o Vedtak: Vedtatt 

o Har TT ansvarforsikring huseier TTF? 
o TT er fullverdigforsikring ang hus. Det er likevel en del spørsmål rundt 

forsikringer og det ble avtalt at Arvid Osen får tilgang til forsikringsdokumentene 
og tar en gjennomgang av disse. 

o Rutiner for Brannsikring, rutiner ved eventuell brann, merket og godkjente nødutganger 
og rømningsveier. 

o TT har alle følgende lovpålagte avtaler, dette gjelder sjekk av brann utstyr, 
rømmningsveier, nødlys (NOAH) Avtale på gjennomgang av det 
elektriskeanlegget 1. gang pr år (PK-Service) I februar i 2019 var el - tilsynet på 
befaring og gjennomgikk våre rutiner, disse ble her godkjent.   

    

Trondheim 04.04.19     Neste styremøte: 02.05.2019 

Kari Kvam 
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