
 

 
 
 
Protokoll styremøte 
 
Tid: 4.September 2019 kl. 20:00 – 22:00 
Sted: Styrerommet 
 
Tilstede: Bernt Bjekan, Turid Støa Bergmann, Arvid Osen og Kari Kvam 
 
 
Agenda: 
 

1. Godkjenning av referat 
o Godkjent 

2. Informasjonssaker 

• Personaloppdatering 
o Inga jobber 40% stilling, resten av administrasjonen er komplett, May jobber 50% 

stilling i administrasjonen og tar resterende for Inga 
o Trenerkabalen for bredde høsten er komplett, med noen få utfordringer 

• Økonomi 
o Se vedlagt regnskap pr.01.09.2019 

▪ Merknader; Regnskapet viser ett overskudd på kr 1 406 430,-  
Merk: Konto 7500 Forsikring er dobbeltført, konto 3900: Trenings og 
medlemskontigenter er ikke bokført siden 30.06.2019, konto 8050: 
Renteinntekter er ikke bokført i 2019.  

▪ Ovenstående punkter gjør at regnskapet og spesielt inntektsiden viser 
ett lavere tall enn hva som er realiteten. 

▪ KJeøy vil sende over ett oppdatert regnskap med alle avstmninger til 
01.10.2019 

• Høstsemester 
o Oppstartsuke 
o Påmeldinger 

▪ SUM ALLE HALLER    1474 
▪ Antall plasser totalt   2034 
▪ Dekningsgrad i %    72,47 
▪ Dette inkluderer ikke konkurransegrupper og mosjonister 

 

• Arrangementer høst 2019 
o Troppskonkurranse 28.-29 sept i Rosenborg 
o Klubbkonkurranse 26.-27 okt  
o 7.- 8 des juleshow i rosenborghallen 

 



• NM troppsgymnastikk 2019 
o Opprettelse av hovedkomite 

▪ Her ønsker styret å gjenbruke så mye som mulig av de to tidligere 
mesterskapene vi har hatt de siste årene. Opprettelse av hovedkomite 
for mesterskapet vil bli organisert av daglig leder etter avholdt 
regionalkonkurranse for tropp 28.-29 september 

 
3. Gjennomgåelse av ansatte og behov 

o Se vedlegg 

• Forslag: Vi oppretter en fast stilling som 50% trener for bredde og 50% som 
administrasjonsmedarbeider, totalt en fullstilling, og tilbyr denne stillingen til 
May Rømen som allerede fungerer i denne rollen. 

• Vedtak: VEDTATT 
 

4. Forslag lønnsjusteringer av faste ansatte 

• Forslag: Det foreslås å gjennomføre de lønnsjusteringene som ligger vedlagt 

• Vedtak: VEDTATT 
 

 
5. Komitearbeid 

o Fremlegg av forslag på beskrivelser av oppgaver og mandat 

• Merknad: Det er dessverre flere som fremdeles ikke har sendt inn 
beskrivelse av oppgaver og mandater for sin komite. Daglig leder gir uttrykk 
for at dette gir forsinkelser i arbeidet og ønsker derfor å fullføre dette 
arbeidet selv 

• Vedlagt ligger det arbeidet som er gjort, i tillegg vil daglig leder gå igjennom 
de forslag som er skrevet og sende ut ett samlet dokument for komitearbeid 
i løpet av kort tid. 
 

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

o Daglig leder tar over oppgaven med å utarbeide og ferdigstille foreningens plan. 
Denne vil bli sendt ut for kommentarer og innspill i løpet av kort tid 

 
MERKNAD: Minner om at alle må bekrefte eller avslå møteinnkallinger som blir sendt ut. Ber også om 
at alle bekrefter at protokoll og vedlegg er lest. 

 
 

Trondheim 04.09.2019     Neste styremøte: 17.10.2019 

Kari Kvam 

 

 
 
 
 


