
 

 
 
 
Protokoll styremøte 
 
Tid: 19.Juni 2019 kl. 18:00 – 20:00 
Sted: Styrerommet 
 
Tilstede: Bernt, Kristin, Arvid, Stian og Kari 
Meldt forfall: Turid, Anniken 
 
Agenda: 
 

1. Godkjenning av referat 
2. Informasjonssaker 

• Personaloppdatering og behov for personal. 
o Vi annonserer etter trener for TK/TM, på grunn av at flere av nåværende trenere 

vi slutte eller trappe ned høst2019/vår 2020 og vår hovedtrener turn menn 
bruker mye tid mot reiser med landslag er det ett stort behov for styrking av 
trenerteamet.  

• Økonomi 
o regnskap pr 19.06.2019 ble lagt frem og gjennomgått, det mangler en del 

føringer så tar sikte på å ha ett fullstendig oppdatert halvårsregnskap i august.  

• Forsikring, tilbud fra Gjensidige 
o Vi har fått ett nytt tilbud fra Gjensidige som gir oss styreforsikring samt en lag,-og 

klubb forsikring. Styret ønsker å gå for dette tilbudet. 

• Høstsemester 
o Pr. dato i overkant av 1000 påmeldte, vi ligger under med ca 100 sammenlignet 

med samme periode i fjor.  
3. NM i troppsgymnastikk 2020 

• TT er blitt etter søknad tildelt Kvalifiseringskonkurranse og NM nasjonale klasser 
junior menn og miks 07.-08.03.2020 som skal arrangeres i Trondheim Spektrum. 
Forslag: Administrasjonen foreslår at TT takker ja til tildelingen og står som arrangør 
for tildelt mesterskap 

o Vedtak: Vedtatt  

• Det var ingen søkere på • NM nasjonale klasser senior som avholdes 28.-29.03.  
o Forslag: Administrasjonen foreslår at TT også søker på dette mesterskapet 

med bakgrunn i fremlagte tall og vurdering av gjennomføringsevne. 
o Vedtak: Vedtatt   

 
4. Evaluering av Strategi og handligsplan. 

• Daglig leder gjennomgikk strategi og handlingsplan. Innspill ble notert og det ble 
enighet om at Strategidelen skal publiseres på nettsiden i løpet av kort tid, mens 



delen i dokumentet som inneholder handlingsplanen, rammene og innhold på alle 
grupper skal gjennomarbeides ytterligere før vi publiserer. 
 
 

5. Lønnsjusteringer av faste ansatte 

• Dagens lønnssatser ble gjennomgått. Noen ansatte skal inn i nye kontrakter mens 
noen skal ha en ordinær lønnsjustering. Sist lønnsjustering ble gjort i 2016. 
Daglig leder setter opp ett forslag på lønnsjusteringer og sender forslag til styremøte 
i august. 

 
 

6. Komitearbeid 

• Gjennomgang av beskrivelser av oppgaver og mandat til hver enkel komitè. 
o Sak utsettes til neste styremøte 

 
 
 

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

o Sak utsettes til neste styremøte 
 

 

Trondheim 19.06.2019     Neste styremøte:  

 

Kari Kvam 

 

 

 

 

 
 
 
 


