
 

 

 
 
REFERAT STYREMØTE 16.12.2020 
 
Tid: 20:00 -22:00 
 
Sted: Trondhjems Turnforening 
Deltakere:: Turid S. Bergmann, Arvid Osen, Pål Fredriksen, Stian Fugelsøy, Ida B. Østhus, Kari Kvam 
 
SAKER:           
 

1. Infosaker         Kari 

• Økonomi 
o Resultat – vi ligger an til ett resultat noe svakere enn beregnet til sist styremøte, 

men pr dato uten overraskelser 4- 500 000,- i pluss. 
o Momskompensasjon ble utbetalt i denne uken og kom på ca.  600 000,- 
o Noe mindre kommunalt tilskudd enn i 2019. 
o Koronakompensasjon for høst 2020, ca. 300 000,- vil bli utbetalt i 2021 
o Tilskudd fra spleis til oppussing totalt kr 65 000,- Her har herrer veteraner gitt 

10 000,- og Gunnar Hegglund gitt 30 000,- i tillegg til ca.90 givere som totalt 
gav 37 000,-  

o Vi har startet oppussing for 2021 i desember, vi har dermed fått utgiftsført ca 
100 000,- av utgiftene, dette er utgifter på inngangsparti og nytt gulv på 
forturnerrom. 

• Påmelding vår 2021 
o Påmeldingen går noe seinere enn før Korona, men på enkelte grupper er det 

lange ventelister. Vi har pr dato ca. 1150 påmeldte medlemmer unntatt 
konkurranse gymnaster og mosjon, ca 200 til sammen. Total kapasitet er ca 
1600 medlemmer 

• Vedlikehold 
o Brann og redning; Vi har fått godkjent våre tiltak av Trondheim brann-og 

redning og saken er lukket. 
o Vi har startet oppussing av inngangspartiet. 
o Mye ekstraarbeid da det viser seg å være råte og store hull iveggene. 

• Corona 
o Vi har fullført semesteret uten avbrekk for breddegymnastene. 
o TK, TM og Tropp har vært stengt ned en uke i november. 

 

• Ny hall 
o Har fått opplysninger om at saken om tomten på Falkenborg skal oppe i 

formannsskapet i januar. 
o  

2. Budsjett 

• Gjennomgang av første utkast til budsjett for 2021.  
Det legges frem ett «normalbudsjett» som ikke tar hensyn til Coronaen på annet punkt 
enn at konto 3900, medlems og treningskontigent settes lavere enn ved ett normalår. Vi 
har nå hatt begrenset antall på våre grupper og opplever det som svært positivt, derfor 
tas det hensyn til i dette i budsjettet. Vi har økt treningsavgiften med 50,- på enkelte 
grupper og satt opp en ekstra trening pr. semester. 



• Vedlikehold: Vi har hatt møte med husgruppen og de har foreslått oppussing av 
inngangsparti som første prioritet. Det er satt av penger til dette i budsjettet. 

• Lønnsposten økes grunnet økning noe økninger i lønninger, flere jobber i faste stillinger 
og vi legger opp til aktiviteter igjennom hele året. 

Styret blir enig om at daglig leder får rom til å jobbe videre med budsjettet og at endelig budsjett 
vedtas på styremøte etter nyttår 

3. Gjennomgang av punkter og forslag fra møtet på Clarion  

• Pål gikk igjennom de punktene han hadde oppsummert etter arbeidsmøtet på Clarion 
9.nov. Det ble ikke fattet noen vedtak da det ble enighet om at administrasjonen og 
trenerteamet for turn og tropp skal jobbe sammen om punktene. Daglig leder informerte 
om at de er godt i gang med arbeidet og at de ønsker å presentere planene for 
konkurransegruppene på ett styremøte over nyttår. DL gav også informasjon om at vi er 
godt i gang med individuelle samtaler. 

 

 

Kari Kvam 18.12.2020     Neste styremøte 13 januar 2021 

 

 

 

 

 

 

 


