
 

 

 
 
Referat 23.09.2020 
 
Tid: 19:00 – 21:00 
 
Sted: Trondhjems Turnforening 
Tilstede: Bernt Bjerkan, Turid Bergmann, Stian Fugelsøy, Aurora Åsgård Pedersen, Ida 
Beate Østhus, Arvid Osen og Kari Kvam 
 
SAKER: 
 

1. Infosaker 

• Økonomi: 
o Vi ligger pr 23.09.2020 med ett overskudd på ca 2.mill. Bakgrunnen for 

dette er at ca. 90% av medlems og treningskontigenter har kommet inn, vi 
ligger i tillegg etter med flere betalinger til leverandører da vi har fått 
betalingsutsettelse.  
Det reviderte budsjettet ble på GF godkjent med 850600,- i underskudd, vi 
har nå fått 890 000,- i coronakompensasjon, noe som gjør at vi med 
forventet inntekter og utgifter resten av året styrer mot ett regnskap i 
balanse. 
 

• Forbundstinget 
o Forbundstinget ble avhold, Bernt Bjerkan informerte om gjennomgåtte 

saker. Referat fra forbundstinget ligger/ blir lagt ut på www.gymogturn.no 
 

• Brann og redning: Vi har lukket kravene satt av Cowi. Ett avsluttende møte denne 
runden skal avholdes 14. oktober der vi skal gå igjennom rutiner og samarbeid 
med Entra, rutiner i forhold til opplæring av ansatte, og gjennomgå hva som er 
gjort.  
 

• Oppussing: Følgende er utført; kjøkken, brannvern. Husgruppen oppfordres til å ha 
ett møte i løpet av høsten for å se på prioriteringer for 2021. 
 

• 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. 
Alle Coronavakter sender inn rapport etter hver vakt, rapportene gås igjennom og 
evalueres hver uke.  Alle bør ha lest vår smittevernveileder. Administrasjonen 
opplever at smittevernsrutinene fungerer. Vi har i tillegg startet med registrering av 
alle besøkende via Spond. 
 

2. Organisasjonskart og oppgavefordeling til ansatte og styreutnevnte grupper: 

• Presentasjon av organisasjonskart og oppgavefordeling. 
Styret ønsker å se på om dagens drift er den mest optimale og at alle oppgaver er 
fordelt til de riktige personene.  
Legger ved:  

o Oversikt over Organisasjonskart og hovedoppgaver styret og ansatte. 
o Oppgavebeskrivelse styreutnevnte grupper. 
o Daglig leder tar ansvar for å få gjennomført møter med alle grupper i løpet 

av 2020 

http://www.gymogturn.no/


 
 

3. Miljø og retningslinjer konkurransegruppene 

• Etter tilbakemeldinger fra både gymnaster, trenere og foreldre ønsker styret å sette 
konkurransegruppene på agendaen.  
Daglig leder har de siste ukene hatt flere samtaler med trenere der det er kommet 
frem at trenergruppen opplever det vanskelig å jobbe under de rammer/fravær av 
rammer som foreligger.  Det er foreslås at trenerteamet tar tak i utfordringen og 
setter ned hvordan de mener konkurransegruppene bør driftes, for så å komme 
tilbake til styret med dette. 
Daglig leder vil ta ansvar for å få satt i gang en slik prosess. 
  

• Vi ønsker i tillegg tilbakemelding fra Pål i forhold til oppgave fra sist styremøte. 

 

4. EVT 2: Mulighet for avsetning av egenkapital til ny hall? 

• Styret ønsker å se på muligheten til å avsette likviditet til fremtidig hall.  
o Daglig leder tar ansvar for undersøkes hvilke regler og muligheter vi har 

for dette. 
 

5. EVT 2: Det er kommet forespørsler fra NGTF om klubben har noen forslag på kandidater til 
frivillige verv. 

• Styret har pr dato ingen forslag, men merker seg at vi allerde  Jorun Dahle-Hals 
allerede er medlem av NGTF`s breddekomitè og at en av våre trenere, Mari Norvik 
er med i NGTF`s ungdomsutvalg. 

 

 
 
Trondheim 23.09.2020      Kari Kvam 
 
 
 

 
Neste styremøte: 28. oktober kl 19:00 


