
 

 

 
 
REFERAT STYREMØTE 17.02.2021 

 
Tid: 20:00 – 21:15 
 
Sted: Teams 
 
Tilstede: Bernt Bjerkan, Turid Støa Bergmann, Arvid Osen, Ida Beate Østhus, Aurora Å Pedersen, Stian 
Fugelsøy, Kari Kvam 
             

1. Informasjon 

• Full aktivitet for barn og unge under 20 år siden uke 4. 
o I uke 7 ruller vi også i gang voksenturn og mosjon 
o Vi skal ha normal aktivitet i vinterferien, uke 8 

• Ca. 250 ledige plasser på barne og ungdomsgrupper 
o Mange usikre medlemmer 
o Flere har meldt seg av på bakgrunn av Covid 
o 250 ledige plasser betyr ca 500 000,- mindre i inntekt pr. semester dette i tillegg til at vi 

allerede har redusert antall plasser på flere av gruppene  

• Det brukes mye ressurser på smittevern men dette fungerer godt. 

• Oppussing 
o Det har gått litt seint pga en skadet maler, men han er nå i gang igjen.  
o Elektrikerarbeidet er mye og vi må regne med en kosnad på rundt 250 000,- på dette.  

2. Generalforsamlig 

• Forslag: GF må avholdes seinest 15. juni, foreslår dermed at vi setter GF til onsdag 9. juni og 
tar stilling til om denne avholdes fysisk eller digitalt seinest den 5. mai.  

• Vedtak: Vedtatt 

• Arbeid som må gjøres av styret før GF:      Ansvarlig 
o Budsjett må vedtas seinest første uken i mai.    Kari 
o Valgkomite må innstilles.      Bernt 
o Regnskap skal underskrives     Kari 
o Styrets beretning må skrives.     Turid 
o Praktisk arbeid rundt GF kommer vi tilbake til  

3. Ærestegn 

• TT deler hvert år ut ærestegn til medlemmer som gjennom sitt arbeid, engasjement eller 
deltakelse for klubben har gjort seg fortjent til det. Det er styrets oppgave å innhente forslag. 

• Det ble i fjor besluttet å lage noen statutter også for utdeling av ærestegn. Til neste styremøte 
skal det ligge ett forslag og statutter      Ansvar Turid 

• Styret og administrasjonen vedtar evt utdelinger av ærestegn på neste styremøte 

•  
4. Struktur konkurransepartier 

• Presentasjon av forslag til struktur på våre konkurransegrupper. 

• Styret ønsker at det jobbes videre med strukturen og at denne presentere til nåværende 
gymnaster og foreldre før sommeren 

• Før presentasjon må det utarbeides en plan for gjennomføring og evaluering  

Trondheim  

Kari Kvam       neste styremøte: 24 mars  
        


