
 

 
 
 
Protokoll styremøte 
 
Tid: 17. Oktober 2019 kl. 19:30 – 21:30 
Sted: Styrerommet 
 
Tilstede: Bernt Bjerkan, Kristin Haarberg, Arvid osen og Kari Kvam 
 
 
Agenda: 
 

1. Godkjenning av referat 
o Godkjent 

2. Informasjonssaker 

• Økonomi 
o Se vedlagt regnskap pr.01.09.2019. 

▪  
 

• Arrangementer høst 2019 
o Klubbkonkurranse 26.-27 oktober 
o Juleshow i Rosenborghallen 8.-9 desember 

▪ Det er ønskelig at styret deltar og bidrar på våre arrangementer 
 

 
3. Personal 

o A. Informasjon pågående personalsak 

• Se vedlegg 
 

o B. Evaluering av trenere på tidsbestemt kontrakt 

• Se vedlegg 
 

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

o Daglig Leder har utarbeidet en plan for behandling av varslingssaker som gjennomgås 
av styret.  

o Forslag: Det foreslås at vedlagt varslingsplan med de forandringer som er 
gjennomgått vedtas. 

• FORSLAG VEDTATT 
 

o Styret utnevner fungerende varslingsgruppe på neste styremøte 
 



5. Komitearbeid 
o Etter innspill fra styremedlemmer har dagligleder utarbeidet forslag på 

arbeidsoppgaver til vedtatte arbeidsgrupper. Forslaget ble gjennomgått på 
styremøtet. 

o Forslag: Det foreslås at gjennomgåtte rammer og arbeidsoppgaver for TTs 
arbeidsgrupper vedtas 

• Forslag vedtatt 
o Daglig leder starter arbeidet med å opprette grupper og innkalle til de første møtene 
o Merk: På organisasjonskartet står gruppene oppført med navnet «styreutnevnte 

grupper» Styret ønsker å foreslå at dette forandres til «arbeidsgrupper» på 
kommende GF 
 

6. Brannvern 
o Redegjørelse av punkter i tilstandsrapport og plan for å tette avvikene 

• Det merkes at denne saken må prioriteres 

• Vi svarer opp og utbedrer kritiske avvik,  
prioritering, branntegninger, 

• Innhente pristilbud på utredning. 
 

7. NM troppsgymnastikk 
o NM i troppsgymnastikk arrangeres 8.-10 Mars 2020 i Tr.heim spektrum. 

Administrasjonen har startet arbeidet og vil i løpet av oktober opprette 
arbeidsgrupper mot arrangementet.  

 
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 17.10.2019     Neste styremøte: 06.11.2019 

 

Kari Kvam 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vedlegg styremøte 17.10. 2019  
 
Informasjonssaker:  
 
Vedlegg til sak 3. Personal 
 
Informasjon personalsak: 
 
2. Oktober mottok sportslig leder TK/TM en mail fra ett foreldrepar der det ble påstått at  
en navngitt trener hadde slått en gymnast. Daglig leder innkalte foreldrene og treneren til 
møter de neste to dagene. På disse møtene kom det fram at treneren hadde slått gymnasten 
 på foten slik at hun hadde blitt rød. Ifølge treneren hadde hun slått forsiktig på foten slik  
trenere gjør for å veilede og fordi hun ikke hadde rett posisjon i bevegelsen som ble utført.  
Ifølge foreldrene ble det slått for å slå fordi treneren ikke var fornøyd og hun slo uten å  
kommunisere med gymnasten. Dette førte til at gymnasten fikk vondt, ble lei seg og følte seg 
krenket foran de andre jentene. Treneren har ingen forståelse for at gymnasten følte det 
slik. På dette grunnlaget ble det gitt en skriftlig advarsel til treneren. 
 
Evaluering av trenere på tidsbestemt kontrakt: 
 
TT har pr. dato to ansettelser på tidsbestemt kontrakt. 
 
1. Tatiana Sopova (Turn kvinner) har vært ansatt siden desember 2017, har kontrakt tom 
 31.12.2020, men 
 oppholdstillatelse til 31.08.2020, det vil si at hun må søke om ny oppholdstillatelse seinest  
1. juni. For det så vil hun trenge en ny kontrakt og sannsynligvis en løpende en? 
 
2. Karina Regidor Gomez (tropp) ansatt på tidsbestemt kontrakt tom 01.04.2020. Må søke ny 
 oppholdstillatelse seinest 01.01.2020 
 
Jeg ønsker å vurdere begge ansatte før jul og vil derfor komme tilbake med en vurdering 
i løpet av november.  
 
Kari 
 
Dette vedlegget vil ikke bli lagt ut til offentligheten 
 
 


