
Forslag til Generalforsamlingen i Trondhjems Turnforening 
 
Sak 1 
 
Det foreslås at nåværende styresammensetning endres fra 7 til 5 medlemmer.  
 
Dette vil medføre følgende endringer i foreningens lover: 
§ 15 Generalforsamlingens oppgaver  
(1) Generalforsamlingen skal13:  

1. Godkjenne de stemmeberettigede.  
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.  
3. Velge dirigent(er), referent (er)14 samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle Trondhjems Turnforenings årsmelding, herunder eventuelle 
gruppeårsmeldinger.  
5. Behandle Trondhjems Turnforenings regnskap i revidert stand.  
6. Behandle forslag og saker. 15  
7. Fastsette medlemskontingent.  
8. Vedta Trondhjems Turnforenings budsjett  
9. Behandle Trondhjems Turnforenings organisasjonsplan.16  
10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap  
11. Foreta følgende valg:17  

a) Formann og nestformann  
b) 5 3 styremedlemmer18 og 1 varamedlem  
c) Øvrige valg i henhold til generalforsamlingsvedtatt organisasjonsplan, jf. 
pkt. 9.  
d) Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 19  
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Trondhjems 
Turnforening har representasjonsrett.  
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste 
generalforsamling.  
g) Ærestegnkomite med 3 medlemmer og 1 varamedlem.  

 
(2) Formann og nestformann velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. 
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold 
til stemmetall.  
(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.  
(4) Valgperioden for styret er 2 år. Det ene året velges formann og 3 2 styremedlemmer, det 
neste året velges nestformann, 2 styremedlemmer 1 styremedlem og varamedlem til styret. 
De øvrige valg er for 1 år 
 
Begrunnelse  
Det er fra styret ett ønske om å effektivisere styrearbeidet i Trondhjems Turnforening og det 
foreslås derfor å endre antall styremedlemmer fra syv til fem medlemmer. Det er 
hensiktsmessig å organisere styreutnevnte grupper til å støtte dagens drift i enda større 
grad. Disse gruppene vil kunne bygge en enda bedre kompetanse internt i gruppene og 
ivareta kontinuiteten på kompetansen samt rekruttere riktig kompetanse som er nødvendig.  
Styret vil da med en slik organisering i større grad kunne ta beslutninger basert på ett riktig 
grunnlag og være en bedre støttespiller til det arbeidet som utføres i foreningen. 
 
 
Trondheim 15.mars 2017   Styret i Trondhjems Turnforening 



SAK 2 Forslag til Generalforsamlingen i Trondhjems Turnforening 
 
Det foreslås at den nåværende ordning med en ærestegnkomite som velges av 
Generalforsamlingen opphører.  
 
Dette vil medføre følgende endringer i foreningens lover: 
 
1) I § 3 Medlemmer, endres 4.ledd til: Æresmedlemmer innstilles av ærestegnkomiteen og 

utnevnes av styret med 4/5 flertall i fulltallig styremøte. 
 
2) I § 15 Generalforsamlingens oppgaver, 1.ledd strykes pkt. 11 g),  valg av Ærestegnkomite 

med 2 medlemmer og 1 varamedlem 
 
Dette vil også medføre følgende endring i §6 i statuttene for foreningens ærestegn (endret 
                                 : 
 

§6 Bestemmelse om hvem som skal tildeles ærestegn tas av foreningens styre. etter 
innstilling fra Ærestegnkomiteen som er valgt                                       
medlemmer og 1 varamedlem.  
 

Innstillingen fra Ærestegnkomiteen skal ha en detaljert begrunnelse.  
 

For tildeling av Sølvkors og Gullkors kreves 2/3 flertall I beslutningsdyktig styremøte. For 
tildeling av Ekekrans kreves 3⁄4 flertall I beslutningsdyktig styremøte.  
 

Styret kan etter anbefaling fra Ærestegnkomiteen tildele ytterligere 3  ølvk rs     ullk rs 
 g    kekrans  r.  r  
 

 
Begrunnelse  
Ordningen med Ærestegnkomite som er valgt av Generalforsamlingen har eksistert siden 
”  d           ”  K                 h    æ                                 y          d      
av foreningens ærestegn (sølvkors, gullkors og ekekrans) samt i mer sjeldne tilfeller, forslag 
om tildeling av æresmedlemskap.  
 
Med få unntak får i dag Ærestegnkomiteen de fleste forslag til ærestegn fra foreningens 
administrative ledelse, noe som er helt naturlig idet denne bør ha best oversikt over 
medlemmer som gjennom flere år har gjort en innsats administrativt eller praktisk i 
foreningen eller for gymnastikk- og turnsaken som kvalifiserer til de ulike ærestegn i henhold 
til statuttene. 
 
Siden det er foreningens styre som skal gjøre den endelige beslutningen om tildeling av 
æ              æ     d    k  ,    k   æ       k                    ”     ”  
 
Selv uten en Ærestegnkomite som er valgt  av Generalforsamlingen, kan styret selvsagt velge 
å oppnevne en rådgivende komite, eller søke råd hos medlemmer utenom styret. 
 
 
Trondheim 12.mars 2017 
 
Britt Mellegaard 
 


