
 

 
 

 
Styremøte 15.04.2020 
 
Tid: 20:00 – 22:00 
 
Sted: Over teams   
Tilstede: Bernt, Turid, Anniken, Kristin, Stian, Arvid 
 
SAKER: 
 

1. Sist referat 

• Gjennomgang av referat 

• Ingen kommentarer 
2. Infosaker 

• Status ansatte og trenere 
o Alle trenere er permittert 
o Fulltidsansatte jobber, Kari, Jorun, Karina og Inga (40%) Philip og Aurelia jobber 

4 timer pr uke med oppfølging og online treninger 

• Praktisk/huset 
o Vi pusser opp kaffen. Det er bestilt oppgradering av brannsikring; To vinduer, 

brannstige og branndør ned mot garderobe A/B. Det er vanskelig å skaffe folk 
og bestillinger går seint men arbeidet er bestilt til seinest 15 juni. 

• Økonomi 
o Gjennomgang av alternative budsjetter:  

1. Mulighet for oppstart uten arrangementer i høst 
2. Ingen oppstart og nedstenging av all aktivitet fra august 

       Vi følger med myndighetenes råd og pålegger og legger frem et alternativt budsjett for 
GF når vi vet litt mer om når vi kan starte opp aktiviteten og hvilken aktivitet vi eventuelt 
kan starte opp. 
 

3. Hva vil skje videre? Hallene er stengt 
 

• Ansatte jobber med følgende: 
o Onlinetreninger fom uke 17. Vi skal lage 3-4 treninger for bredden, samt holde 

direkte trening over zoom for våre mosjonister 
o Administrering av Covid – 19, søknader, avtaler etv 
o Oppussing, rydding og vasking. 
o Planlegging av høst 2020, trenere og grupper 
o Trenere følger opp våre konkurranseutøvere og starter utetrening i uke 19. 
o FDV 
o Økonomi 

 
 



• Styret må vurdere om TT kan tilby noe trening under de retningslinjene som er satt av 
FHI og NIF 

o Styret ser ingen mulighet til å tilby inne trening 
o Styret støtter oppstart av utetrening i små grupper.  

 

• Evt kompensasjon til medlemmer. Foreningen har ikke mulighet til å tilbakebetale 

treningskontigent til medlemmer jfr. NIFs bestemmelser om tilbakebetaling. Dersom 
styret ser at driftsstansen samlet sett vil gi en besparelse for idrettslaget, vil 
det være opp til et årsmøte å vurdere hvordan et overskudd i idrettslaget skal 
disponeres . Dersom enkeltmedlemmer likevel krever tilbakebetaling, må 
disse fremme dette for årsmøtet. 

• Trondhjems Turnforeningen vil så lenge driften kan åpnes i august gi følgende 
kompensasjon til sine medlemmer fra vår 2020: 

o Trening i ukene 34 og 35 
o Onlinetreninger i mai og juni 
o En ekstra treningsuke i høstsemesteret 
o Noen treningsdager på helg til partiene 5 kl + i apparathallen 

 
4. Generalforsamling 5. mai 

• GF utsettes til 10. juni 

• Kan denne kjøres digitalt?  
o Kari ser på muligheten for å kjøre GF digitalt evt ved fysisk oppmøte og 

hvordan vi i såfall skal håndtere dette. 
 

• Valgkomie 
o Styret innstiller følgende valgkomite til GF 2020: 

Medlemmer: Kristin Haarberg og Knut Helland 
Vara: Marit Ekeland og Per Erik Bergmo 
 

5. Budsjett 
 

• Budsjettet revideres til GF med utgangspunkt i det vi da vet om coronasistusjonen 

• Revidert budsjett legges frem for styret seinest 15 Mai.  
 

6. Sak til Generalforsamlingen 10. juni 2020 «Ny Hall» 
 

Bakgrunn: Bernt har vært i kontakt i kommunen som har gitt uttrykk for at de ønsker TT inn på 
tomten på Leangen. Det skal gjøres ett vedtak i kommunen rundt dette i Mai og i den 
forbindelse ønsker styret å legge følgende forslag frem for GF 2020: 
 
Forslag til GF: Det sittende styret får fullmakt til å inngå en intensjonsavtalen med kommunen 
på tomten på Leangen, med tanke på å bygge turnhall. Styret gis fullmakt til å bruke 250 000,- 
til ett forstudie og utredning til ny hall.  
 

• Vedtak: Vedtatt.  
 
 
Trondheim 15.04.2020      Kari Kvam 
         Daglig leder 
 
Neste styremøte 
Onsdag 6. Mai kl 20:00 Via teams 

 
 


