
 

 

 
 
PROTOKOLL STYREMØTE 28.10.2020 
 
Tid: 19:00 – 21:00 
 
Sted: Trondhjems Turnforening 
Tilstede: Bernt Bjerkan, Turid Bergmann, Pål Fredriksen, Aurora Åsgaard Pedersen, Ida Østhus, 
Stian Fugelsøy og Kari Kvam 
 
 
SAKER:          Ansvarlig: 
 

1. Infosaker         Kari 

• Økonomi 
o Vi har pr dato 2,8 mill i overskudd 
o Utestående inntekter ca 0,8 - 1 mill inntekter 
o Forventede utgifter 2,5 – 3,0 mill 
o Forventet overskudd 0,7 mill 

• Ansatte 
o Inga – fødselspermisjon fom 27.10 
o Kari og Jorun i administrasjonen har overtatt Ingas oppgaver 
o Trenere – De faste ansatte fungere godt, våre timestrenere er for det 

meste ivrige og utfører jobben på en fin måte 
 

• Brann og redning – etter siste besøk gjenstår følgende arbeid:  

 - dokumentasjon av kvalifisert kontroll av brannalarmanlegg - etablering av 
rutiner for egenkontroll av brannskiller - utarbeidelse av branntekniske 
tegninger - utarbeidelse av branninstruks, som henges opp i Turnhallens 
fellesarealer. Arbeidet er under kontroll. 
 

• Aktiviteter frem mot jul 
o Trenersamling -Trenersamling kommende helg med kurs og sosiale 

aktiviteter.  
o Juleavslutning – Vi har planlagt juleavslutning gjennom hele uke 50. 

Vi vil arrangere en annerledes juleavslutning der de yngste har avslutning 
på partiene mens de som er fra 7 år og eldre fordeles på happenings i 
Rosenborghallen og i midtbyen helgen 12 – 13 desember.  
Alle aktivteter vil gjennomføres om koronarestriksjonene tillater det. 
 

• Styreoppnevnte grupper 
o Planlagt møte med alle før jul. 

 
2. Varslingssak          Turid 

• Gjennomgang av rapport fra varslingsgruppen. 
Rapporten ligger vedlagt. 

• Tilbakemelding fra Pål angående tanker rundt miljø på konkgruppene  
 

3. Ny hall          Bernt 

• Informasjon om fremdrift 
 

4. Agenda til arbeidsmøte 9. november på Clarion     Bernt 

• Med bakgrunn av rapporten fra varslingsgruppen ønsker styret å se på følgende 
punkter 



 
 

o Verdier og strategi  
o Hvordan skal konkurransegrupene driftes 
o Ny struktur 
o Åpenhet rundt «uttak» 
o Nettside og informasjon 

 

Neste styremøte 16.des kl 2000 

 

 

 

 

 

 


