
 

 

 
 
Referat 26.08.2020 
 
Tid: 19:00 – 21:00 
 
Sted: Trondhjems Turnforening 
Tilstede: Bernt Bjerkan, Turid Bergmann, Stian Fugelsøy, Aurora Åsgård Pedersen, Pål Kristian 
Fredriksen, Arvid Osen, Ida Beathe Østhus og Kari Kvam 
 
SAKER: 
 

1. Infosaker 

• Økonomi; Påmeldingen er relativ bra ca. 80 % dekning og vi ligger an til å 
nå budsjettet for treningsavgift.  
Det er utbetalt mindre lønn og brukt mindre på drift det første halvåret.  
Vi har fått utsettelse på leien til Union/Granåsen ca. 200 000, om dette må 
betales i sin helhet kommer ann på hvor mye vi får i støtte via 
kulturdepartementet sin støtteordning.  

• Smittevern: Vi har lagt ned mye ressurser på smittevern, vi har gått 
igjennom rutiner med trenere, sendt ut informasjon til alle medlemmer 
leietakere etc. og i tillegg laget to filmer for å vise våre rutiner og logistikk. 
Vi vil også ha «coronavakter» hver kveld i både GÅ og Midtbyen  

• Ansatte: Vi er nå 5 fulltidsansatte, 4 trenere har midlertidig engasjement i 
50 -  60% stillinger, vi har i tillegg ca 65 trenere enten frivillig eller times 
betalt. 

 

2. Hva kan medlemmene forvente ved en eventuell hel eller delvis nedstengning? 

• Det er kommet flere tilbakemeldinger, spørsmål og bekymringer for hva 
som skjer om turnhallen igjen blir stengt ned og våre medlemmer mister 
trening de har betalt for. 
 
Økonomi: 

• Total nedstengning vil ha en kostnad på ca. 200 000,- pr uke 

• Nedstengning av ett parti koster ca. 2700,- pr uke  

Vedtak: Ved nedstengning vil treningen bli gjenopptatt og fullført i sin helhet når 
vi kan åpne hallene igjen. Foreningen vil evt gi kompensasjon basert på 
støtteordninger. 

 



 

 

3. Konkurransegruppene  

Styret ønsker å gjøre en kartlegging og evaluering av miljø og kompetanse på 
konkurransegruppene.  Det er ønskelig å sette igang tiltak for å hjelpe og styrke 
gruppene. Hvordan dette skal gjøres vil bli vurdert, men følgende punkter ble nevnt 
som viktige i veien videre: 

• Evaluering av mål og handlingsplan for konkurransegruppene 

• Inkludere trenerteamene i prosessen 

• Samarbeid mellom trenere 

• Kommunikasjon 

• Kompetanseheving coaching 

• Kompetanseheving trenere, foreldre og utøvere 

• Spørreundersøkelser 

• Organisering 

 
Trondheim 26.08.2020      Kari Kvam 
 
 
 

 
Neste styremøte: 

 
23 september 19:00 

 


