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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

Åpning og hilsningstaler 
# 1, Torgeir Røinås Pedersen, president ønsket delegatene velkommen til dette historiske tinget 
som blir gjennomført digitalt et halvt år på overtid på grunn av koronasituasjonen.  
 
Presidenten nevnte noen av de største og viktigste oppgavene som har preget tingperioden 2018-
2020. Han konkluderte med at det har skjedd mye i tingperioden, blant annet sammenslåing av 
kretsene fra 18 til 10 som følge av fylkessammenslåingene. Forbundsstyret har også prioritert en 
organisasjonsgjennomgang i NGTF for å avklare hvordan forbundskontoret skal se ut fremover for 
å stå best mulig rustet framover.  
 
Presidenten nevnte også viktigheten av trenerløypa og det stadige behovet for kompetanseheving. 
Han trakk også frem noen av de mange gode sportslige resultatene vi har sett i denne 
tingperioden.  
 
Koronapandemien fikk enorme konsekvenser for all idrettsaktivitet, også for gym og turn. Vi har 
alle jobbet hardt for å tilpasse oss situasjonen og for å kunne igangsette aktivitetene våre igjen.  
 
Det ble videre holdt ett minutts stillhet for de i miljøet som har gått bort i løpet av denne 
tingperioden. 
 
Presidenten nevnte videre de to ansatte som nylig gikk av med pensjon og takket for alt de har 
bidratt med gjennom mange år i gym og turn. Etter 18 år i rollen som generalsekretær har Øistein 
Leren gått inn i en ny stilling i NGTF og Kari Rieth har nylig tredd inn i rollen som ny 
generalsekretær. Presidenten takket Øistein Leren for den jobben som har blitt gjort.  Kari Rieth 
presenterte seg og takket for tilliten og gleder seg til å ta fatt på arbeidet.  
 
Presidenten avsluttet innledningen og ønsket alle et godt ting.  
 
SAK 1  GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER 
Det ble foretatt digitalt opprop i systemet. Det var 85 stemmeberettigede deltakere registrert ved 
dette oppropet.  
 
Vedtak: Godkjent. 
SAK 2 A) GODKJENNING AV INNKALLINGEN 
Ingen kommentarer 
 
Vedtak: Godkjent. 
 
SAK 2 B) GODKJENNING AV SAKSLISTEN 
Ingen kommentarer 
 
Vedtak: Godkjent. 
SAK 2 C) GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN 
Ingen kommentarer 
 
Vedtak: Godkjent. 
 
SAK 3  KONSTITUERING 
 
Valg av dirigenter 
Vedtak: Anniken Mellegaard Douglas og Rune Reinertsen 
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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

Dirigentene overtok ordet.  
  
Valg av sekretærer 
Vedtak: NGTF`s administrasjon v/Marianne Halberg, Ole Kristian Storsve, Irina Solem og Christine 
Ellingsen.  
 
Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen 
Vedtak: Ragnhild Havenstrøm, Skotfoss Turnforening og Kristian Bjugan, IL Express. 
 
 
Valg av minst 2 representanter til redaksjonskomité 
Vedtak: Hans Erik Reinvik, valgkomiteen, og Ingunn Thorsen fra kontrollkomiteen. 
 
 
Valg av minst 2 personer til reiseutgiftsfordelingskomité 
Denne var ikke aktuell i 2020 på grunn av digital gjennomføring av forbundstinget 
 
 
Valg av minst 3 representanter til tellekorps 
Denne var ikke aktuell i 2020 på grunn av digital gjennomføring av forbundstinget 
 
SAK 4  BEHANDLE ÅRSBERETNINGER FOR 2018 og 2019 
 
Se Årbok 2018-2019, side 6-72, årsberetningen ble behandlet kapitel for kapitel og votert over 
samlet til slutt.  
 
Forbundsstyrets beretning 
Ingen kommentar 
 
Beretning Turn kvinner 2018 
# 86, Anne Torill Nordli, leder TKTK: Det har vært stor aktivitet i perioden med god rekrutering og 
gode resultater. Det er stort for norsk kvinneturn at vi klarte en kvalifiseringsplass til OL ved Julie 
Dicko Erichsen. Innen turn kvinner jobbes det videre med trener 2 spesiell del, som vi håper skal 
være ferdig ved årsskifte 2020. Anne Torill Nordli benyttet også muligheten til å takke de andre 
medlemmene i komiteen, Bente Stensrud på forbundskontoret og landslagssjef Laurens van der 
Hout for jobben som har blitt gjort. Hun rettet også en stor takk til klubbene for jobben som gjøres 
der og uttrykte et håp om at vi får beholde gymnastene i mange år fremover.  
 
Beretning Turn kvinner 2019 
Ingen kommentarer. 
 
Beretning Turn menn 2018 
Ingen kommentarer. 
 
Beretning Turn menn 2019 
Ingen kommentarer. 
 
Beretning Rytmisk gymnastikk 2018 
Ingen kommentarer. 
 
Beretning Rytmisk gymnastikk 2019 
Ingen kommentarer. 
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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

Beretning Troppsgymnastikk 2018 
Ingen kommentarer. 
 
Beretning Troppsgymnastikk 2019 
Ingen kommentarer. 
 
Beretning Gymnastikkhjul 2018 
Ingen kommentarer. 
 
Beretning Gymnastikkhjul 2019 
Ingen kommentarer. 
 
Beretning Bredde 2018 
Ingen kommentarer. 
 
Beretning Bredde 2019 
Ingen kommentarer. 
 
Beretning Utstyr og anlegg 2018-2019 
Ingen kommentarer. 
 
Beretning Utdanning 2018 og 2019 
Ingen kommentarer. 
 
Beretning FIG Council 2018 og 2019 
Ingen kommentarer. 
 
Beretning UEG teknisk komité Turn menn 2018 og 2019 
Ingen kommentarer. 
 
Beretning UEG TC-GFA (Gymnastics for All) 2018 og 2019 
Ingen kommentarer. 
 
Beretning International Wheel Gymnastics Federation IRV 2018 og 2019 
Ingen kommentarer. 
 
# 122, Birgit Iversen: Henviser til side 69 med representasjoner 2018. NGTF var representert på 
FIG kollokvium i Ottawa, Canada i april 2018 med undertegnede.   
 
Det ble tatt opprop. 
86 stemmeberettiget.  
 
Vedtak: Årsberetningene 2018 og 2019 ble enstemmig godkjent med de kommentarene som 
fremkom.  
 
  

https://sign.visma.net/nb/document-check/1247bc27-6920-45e5-a9da-17a7cee618ab

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 
 
 

 
  
  
 

 

4 

Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

SAK 5 BEHANDLE STYRETS ØKONOMISKE BERETNINGER OG REVIDERTE 
REGNSKAPER  
 
#94 Øistein Leren 
Han innledet gjennomgangen med å vise en animasjon av medlemsutviklingen fra 2001 til 2019. 
Medlemstallet har stor betydning for forbundets økonomi, og endringer i dette gir store utslag på 
økonomien. Videre ble regnskapet for 2018 og 2019 presentert, og det ble knyttet kommentarer til 
enkelte av notene. 
 
Regnskapet er revidert av BDO og kontrollkomiteen har som sedvanlig hatt en tilgang til alle 
informasjoner de ønsker, samt at de har også gått igjennom regnskapet og hatt møte med styret 
og generalsekretæren. 
 
Resultatet viser underskudd både i 2018 og 2019. Fri egenkapital pr 31.12.19: 1 582 593,- 
 
Forbundet rapporterer nøkkeltall til NIF hvert år, og disse viser følgende bilde: 

 
 
 
Forbundet fører regnskap avdelingsvis, og med prosjekter innen hver avdeling. Oppsummert pr. 
avdeling viser regnskapene for 2018 og 2019 følgende bilde. Avdelingsvis oversikt må alltid leses 
med kjennskap til faktiske forhold innen de ulike avdelingene, så som hvilke år det gjennomføres 
store internasjonale stevner, hvilke år det er mesterskap av ulike karakter i konkurransegrenene, 
og hvordan aktiviteten i de ulike avdelingene er organisert og finansiert.  
 

 
 
 

REGNSKAP REGNSKAP
2018 2019

AVDELING 1 -43 431 356 -42 824 567 
10 AVDELING 10 30 186 396 30 624 304
11 INTERNASJONALT ENGASJEMENT 474 832 313 231
20 KOMMUNIKASJON 196 995 280 200
30 ARRANGEMENTER -96 605 -165 166 
40 TURN KVINNER 1 844 135 2 013 845
41 TURN MENN 4 521 250 4 853 520
42 RYTMISK GYMNASTIKK 2 613 730 2 791 825
43 TROPPSGYMASTIKK 2 748 920 995 739
44 GYMNASTIKKHJUL 94 967 73 375
50 FELLES KONKURRANSE 731 777 1 098 364
55 FELLES BREDDE 0 0
60 BARN OG UNGDOM 78 749 74 586
61 GYM X 24 857 53 613
62 STEVNE OG OPPVISNING 47 111 38 183
65 PARAIDRETT 81 715 92 177
70 UTDANNING 326 516 698 186
73 ANLEGG OG UTSTYR -4 823 46 538
75 KLUBBUTVIKLING 75 856 118 832

SUM TOTAL 515 022 1 176 785

Budsjettert inntekt pr. prosjekt
Budsjettert kostnad pr. prosjekt

1
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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

Oppfølging av regnskap og prognose er krevende pga. høyt aktivitetsnivå og mange 
usikkerhetsmomenter både på inntekts og kostnadssiden helt fram til årsslutt. Det er IRK (Idrettens 
regnskapskontor som fører regnskapene for NGTF, men mye av oppfølging og tilrettelegging, samt 
all analyse gjøres i NGTFs administrasjon. 
 
Annikken Mellegaard Douglas leser revisors beretning.  
 
#14 Benedicte Krohn Næss, Vestland Gymnastikk- og Turnkrets 
Stiller spørsmål til hvor i regnskapet kostnadene vedr omorganiseringen ligger. 
 
#54 Catarina Andersen, Siv gymnastikkforening 
Ber om at beretningen legges ved i protokollen.  
 
#15 Lisbeth Coste, Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets 
Det er leit at forbundet gjentagende legger frem underskudd, og vi registrerer i styreprotokollene at 
regnskapsprognosen svinger relativt mye, og tilsynelatende litt overraskende. 
 
Hva er forbundsstyrets vurderinger rundt dette? Hva kan vi gjøre for å være mer bevisst på 
regnskapet? 
 
# 94 Øistein Leren svarer #14 Benedicte Krohn Næss 
Kostnadene som har vært til omorganiseringen er ført i avd 10. Det dreier seg om honorar til 
konsulent og tre av fire samlinger for alle ansatte. De ligger ikke i egen note. 
 
# 1 Torgeir Røinås Pedersen, president.  
Full forståelse for Costes problematikk, og styret har tatt opp ved flere anledninger at man ikke er 
fornøyd med økonomistyringen.  
Den nye generalsekretæren skal jobbe tettere på dette for å få best mulig oversikt. Det er en del 
krevende parametere som gir noe uforutsigbarhet, men det er et skjerpet fokus.  
 
# 14 Benedicte Krohn Næss, Vestland Gymnastikk- og Turnkrets 
Ønsker å vite hvor mye av kostnadene som er gått til omorganiseringen fordi det er interessant å 
vite hvordan dette har påvirket vår økonomi og hvor mye det har kostet oss.  
 
Det ble så foretatt nytt opprop som viste at 83 stemmeberettigede var tilstede. 
 
Votering over regnskapet: 
83 for  
0 mot 
 
Vedtak: Styrets økonomiske beretninger og reviderte regnskaper ble enstemmig godkjent. 
 
SAK 6  BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG 
 
6A-1 Forbundsstyrets lovforslag 
 
Innkomne lovforslag 
6 A-1 
#1 Torgeir Røinås Pedersen innleder. 
Bakgrunn i sammenheng med idrettstingets nye lov om ny basislovform. Den framlagte loven 
innebære en tilpasning til basislovnormen, samt at det er foretatt noe språkvask og forenkling.  
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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

Presidenten henledet også oppmerksomheten til at forslaget er gjennomgått av lovkomiteen som 
har kommet med følgende bemerkning: 
 
I § 17 er det foreslått å ha en ansatt representant med fulle rettigheter. Her vil lovkomiteen bemerke at det er 
viktig med samarbeid mellom ansatte og valgt styre, men vi viser til at styret i utgangspunktet skal være 
demokratisk valgt, og en ansatt representant bryter med dette prinsippet.  
 
 
#14 Benedicte Krohn Næss, Vestland Gymnastikk- og Turnkrets 
Representanten stilte følgende spørsmål: 
I gammel lov, saksdokumentene side 23 er det strøket over avgifter og lisenser. Er det 
Forbundsstyret som skal bestemme avgifter og lisenser og ikke forbundstinget? 
 
I punktet om ekstraordniært Særforbundsting er det strøket over 1 måneds varsel, og det er endret 
til 2 ukers varsel. Det er vanskelig å gå gjennom ting med kun 2 ukers varsel slik at dette  oppleves 
som vanskelig. 
  
I punktet om Særforbundsstyret så er alt vedr. generalsekretærens oppgaver fjernet fra 
Særforbundsloven? Stiller seg undrende til det. 
 
#84 Lone Bruvold Hansenl, Lovkomité i NGTF 
Lovkomiteen ser at styret følger den nye lovnormen til NIF 
Tinget må være oppmerksom på at vi ikke må ha ansattes representant. Men tinget bestemmer 
det selv. 
 
 
#1 Torgeir Røinås Pedersen 
NGTFs lov § 17.11; tinget skal fastsette kontingent. Styret ser ikke noen reell endring med den 
foreslåtte endringen i teksten som da er gjort i tråd med lovnormen. 
 
Oppgavene for generalsekretær er tatt ut av lovteksten slik det framgår av basislovnormen. Det er 
ikke nødvendig at instruks for generalsekretær er regulert i loven.  
 
Særforbundsloven og 2 uker frist. Vi har forståelse for kort frist, men her også er forholdet at dette 
fremkommer i den samme basislovnormen. NGTF kan bestemme sin egen frist. 
 
#15 Lisbeth Coste, Viken Gymnastikk- og Turnkrets. 
Ber President Torgeir Røinås Pedersen presisere i forhold til lisensen. Er lisens en del av 
kontingentdiskusjonen? 
 
#1 Torgeir Røinås Pedersen.  Vi har ikke tenkt noen endring i forhold til kontingent vs. lisens. Det 
er tenkt slik det er i dag. 
 
#123 Hans Erik Reinvik, Valgkomite NGTF 
Kort kommentar til paragraf 15 ledd 6. Peersoner som sitter i diverse utvalg kan i henhold til loven 
ikke stille på tinget som representant for eget lag. Dette kan være uheldig.  
 
#1 Torgeir Røinås Pedersen. Dette følger av lovnormen, og her kan man da ha med seg noen fra 
laget i tillegg.  
 
Møteleder går gjennom endringer i loven før votering 
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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

Endringsforslag 1  
Forslagsstiller # 54 Catarina Andersen, Siv gymnastikkforening 

Linje §17—11 Forslag til ny ordlyd: Fastsette kontingent, avgifter og lisenser 

Forbundsstyret støtter forslaget og vil gjøre følgende endring: 
 
§17-11 Forbundstinget skal fastsette kontingent, avgifter og lisenser. 
 
Forslag til tilføyelse fra #139 Lill Kristin Rindsem, Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets 
 
§17-14 pkt. A side 13 
I tillegg til de valg som foretas i henhold til §17-14 pkt A skal styret i tillegg bestå av en 
representant for de ansatte i NGTF, valgt av og blant de ansatte. Representanten har ikke 
stemmerett. Vedkommende har personlig varamedlem. 
 
Forbundsstyret endrer ikke sitt forslag.  
Det nye forslaget må derfor opp til votering. 
 
#139 Lill Kristin Rindsem, Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets 
Ansattes representant skal ikke ha stemmerett fordi det motstrider i forhold til inhabiltetsloven 
 
#15 Lisbeth Coste. Støtter forbundsstyret fordi ansattes representant er fullverdig styremedlem på 
lik linje med andre styrerepresentanter.  
 
Votering: 
Opprop pga. 2/3 flertall, det var 81 stemmeberettigede til stede. 
 
Det stemmes først over Forbundsstyret sitt forsalg slik den foreligger i tingpapirene. 
Det stemmes så over Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets sitt forslag til endring. 
 
Vi skal ta stilling til Lovteksten fra s.7 til 15. med endring om forslag kontingent, lisenser og avgifter  
 
For: 79 forslaget til forbundsstyret 
Mot: 2 forslaget til forbundsstyret 
 
Vedtak: Forslaget til Forbundsstyret ble vedtatt med 79 stemmer for og 2 stemmer mot.  
 
 
Forslag til Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets angående ansattes representant 
Det stemmes over følgende forslag: 
§17-14 pkt. A side 13 
I tillegg til de valg som foretas i henhold til §17-14 pkt A skal styret i tillegg bestå av en 
representant for de ansatte i NGTF, valgt av og blant de ansatte. Representanten har ikke 
stemmerett. Vedkommende har personlig varamedlem. 
 
Resultat fra votering: 
Stemmer for: 28 
Stemmer mot: 53 
 
Vedtak: Forslaget til Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets falt.  
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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

6 A-2  Forslag fra Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets 
 
Annikken Mellegård Douglas gir ordet til Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets ved #15 Lisbeth 
Coste for å presentere forslaget sitt. 
Kretsstyret i Viken og Oslo Gymnastikk og Turnkrets foreslår endrede regler for representasjon og 
stemmetall for kretsene ved forbundsting i Norges Gymnastikk- og Turnforbund.  
 
Forslag om ny tekst til §16 2b 
 
Saksforslaget blir lest opp med henvisning til tingpapirene. 
Forslaget gavner alle kretsene i landet da det vil føre til økt representasjon fra kretsene. Dette 
prinsippet anvendes også i NIF. Hensikten med forslaget som framlegges er å få en rettferdig 
representasjon i forhold til de klubbene kretsen representerer. 
Direkte representasjon fra klubbene er dog det viktigste, men VOGTK mener flere klubber vil bli 
hørt gjennom at kretsene er talerøret til de klubbene som ikke er representert. 
 
# 1 Torgeir Røinås Pedersen. Vi er skjønt enige om at kretsene er viktige, men skal man så endre 
NGTF sin konstitusjon som innebærer at det er klubbene som har egne delegater på tinget. Det vil 
ikke være lett for kretsene å skulle representere alle klubbene på tinget. Forbundsstyret mener det 
er bedre å fokusere på at klubbene selv er representert. 
 
# 14 Benedicte Krohn Næss, Vestland Gymnastikk- og Turnkrets. Ser det presidenten sier, men 
praksis viser at det er ikke alle lag som deltar på forbundstingene, så Vestland Gymnastikk- og 
Turnkrets støtter Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets sitt forslag. 
 
#11 Kristin Wangensteen, Møre og Romsdal Gymnastikk- og Turnkrets. Støtter forslaget til 
VOGTK, men ønsker at forslaget skal være på 20 klubber. Da får vi inn de litt mindre kretsene som 
ikke har så mange klubber.  
 
Ordstyrer Annikken Mellegård Douglas stiller spørsmål til om Møre og Romsdal Gymnastikk- og 
Turnkrets sitt innlegg er å anse som et nytt forslag. Spør om # 15 Lisbeth Coste kan si noe om det. 
Møre og Romsdal i så fall må konstruere et nytt forslag så tinget har noe å stemme over. 
 
#15 Lisbeth Coste ønsker å opprettholde sitt forslag på 25 klubber. Møre og Romsdal bør legge 
det inn som et forslag så tinget har noe å stemme over 
 
#123 Hans Erik Reinvik. Minner om at et slikt forslag gir flere stemmer til kretsleddet enn lagene. 
Et slikt forslag vil kunne medføre at ikke flere klubber reiser siden kretsen er representert. 
 
# 15 Lisbeth Coste, Viken og Oslo Gymnastikk og Turnkrets. Dersom Møre og Romsdal sitt forslag 
går gjennom vil det øke med 1 representant for kretsen. 
 
#1 Torgeir Røinås Pedersen. Viser til at om Viken og Oslo sitt forslag blir vedtatt vil det føre til at 
1/3 av stemmene vil være kretsleddets stemmer, og han anmoder lagene om å vurdere om det er 
primært lagene eller kretsene som skal beslutte de forslag som foreligger på tinget. 
 
Møre og Romsdal Gymnastikk- og Turnkrets sitt forslag vil være at antall klubber byttes til 1-19, 
20-39, 40-59 klubber. Ellers lik ordlyd som Viken og Oslo GTK sitt forslag. 
 
#54 Catarina Andersen, Siv Gymnastikkforening. Spør om det finnes et tall som kan gi maksimalt 
antall stemmer til kretsene med den nye inndelingen til forslaget til Møre og Romsdal Gymnastikk- 
og Turnkrets 
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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

 
Votering: 
 
1. Forslaget til Møre og Romsdal Gymnastikk- og Turnkrets 
 
Resultat fra votering: 
Stemmer for: 14 
Stemmer mot: 65 
 
Vedtak: Forbundsstyrets forslag ble vedtatt.  
 
 
2. Forslaget til Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets 
 
Resultat fra votering: 
Stemmer for: 27 
Stemmer mot: 52 
 
Vedtak: Forbundsstyrets forslag ble vedtatt.  
 
6 B-1  Forslag fra Vestland Gymnastikk- og Turnkrets 
 
Vestland Gymnastikk- og Turnkrets ved kretsstyret foreslår: 
 
A. Alle kretser beholder kretskonsulent lokalisert i egen krets for å opprettholde lokal kompetanse 
og kunnskap ovenfor lagene i kretsen. 
B. Kretskonsulent skal i tillegg ha et særskilt ansvarsområde i tråd med forbundets sin 
omorganisering. 
  
Forbundsstyret foreslår: 
Forbundsstyret støtter ikke forslaget fra Vestland GTK. 
 
# 14, Benedicte Krohn Næss, Vestland GTK: Klar over at det allerede er bestemt og at 
forbundsstyret har brukt styringsretten sin, men vi ønsker å si noe om prosessen. Vestland er ikke 
uenig i omorganisering, men uenig i tidspunkt og måten det har blitt gjort på. Vi hadde ønsket å dra 
erfaring fra kretssammenslåingen før vi gikk i gang med omorganiseringen. Lagene burde vært 
med i prosessen og informasjonen burde ha kommet ut mye tidligere. Kretskonsulenten er et viktig 
ledd ute i kretsen da frivillige kommer og går. Vi beveger oss mot en mye større sentralisering som 
vi synes er beklagelig.  Tror det blir mer utfordrende å få inn medlemmer i frivillige verv når 
arbeidsmengden øker. Flere lag i vår krets som lurer på om det politiske ledd i kretsen er i ferd 
med å fases ut. Vi forventer at servicen blir minst like god som den har vært med kretskonsulent i 
tidligere form. Vestland GTK trekker sitt forslag.  
 
Vedtak: Forslaget ble trukket. 
 
6 B-2  Forslag fra Tønsberg Turnforening 
 
Tønsbergs Turnforening foreslår: 
 
Forslag til endring i budsjett: 
Økning i godtgjørelsen til presidentvervet i NGTF til kr. 250.000 pr år 
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Forbundsstyret foreslår: 
Honorar for president og forbundsstyrets øvrige medlemmer fastsettes høsten i oddetallsår av et 
utvalg bestående av fire personer. 
Utvalget skal ha følgende sammensetning: 
Leder og ett medlem fra kontrollkomiteen 
Leder og ett medlem fra valgkomiteen 
Forbundets økonomiansvarlige fungerer som utvalgets sekretær. 
 
# Rune Reinertsen, dirigent. Han opplyste tingdelegatene om at Tønsberg TF trakk sitt forslag i 
går. Dermed er det kun forbundsstyret sitt forslag som skal opp til votering.  
 
# 7, May Brit Harestad Osaland, forbundsstyret: Forbundsstyret foreslår at honorar for president og 
forbundsstyrets øvrige medlemmer fastsettes høsten i oddetallsår av et utvalg bestående av fire 
personer. Utvalget skal ha følgende sammensetning: 
Leder og ett medlem av kontrollkomiteen 
Leder og ett medlem fra valgkomiteen 
Forbundets økonomiansvarlige fungerer som utvalgets sekretær. 
Begrunnelse: 
Forbundsstyret støtter argumentasjonen som fremsettes fra forslagsstiller og ser det som riktig at 
honorar til president er på nivå med honorar til presidenter i andre særforbund det er naturlig å 
sammenligne med. Styret ser det likevel som mest naturlig at en slik fastsetting gjøres av et utvalg 
som kan gjøre vurderinger både av aktuelt nivå og forbundets økonomiske situasjon. Styret ser det 
også slik at det samme utvalget bør vurdere nivået på honorar til øvrige styremedlemmer. 
 
# 15, Lisbeth Coste, Viken og Oslo GTK:  
Først en beskjed til dirigentene. I sak 5 må det minnes om at valgkomiteen ikke har talerett. Ber 
om at dirigentene skal følge bedre med på dette.   
 
Vi enige i at NGTF honorerer presidentverv så man ikke påføres økonomiske tap, men timingen er 
elendig i lys av tiden vi er inne i. Hvordan skal dette finansieres, skal klubber og medlemmer betale 
ekstra for å lønne presidenten? Klubbene har mistet inntekter og har større utgifter. Det legges 
frem regnskap med underskudd og vi tør ikke stole på at vi nå kommer med budsjett med 
overskudd. Vi foreslår at en endring ikke trer i kraft før 2023. 
 
Viken og Oslo GTK sendte inn følgende endringsforslag:  
Forslagsstiller 15 Lisbeth Coste, Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets 
 
Forslag til honorar for president og forbundsstyrets øvrige medlemmer utarbeides av et utvalg 
bestående av fire personer. Utvalg skal ha følgende sammensetning:  
Leder og ett medlem av kontrollkomiteen 
Leder og ett medlem fra valgkomiteen 
Forbundets økonomiansvarlige fungerer som utvalgets sekretær. 
 
Forslaget fremlegges forbundstinget i 2022 med argumentert forslag til finansiering i forbindelse 
med budsjettforhandling, jf. vedtatt lov §10 (3) 
 
# 14, Benedicte Krohn Næss, Vestland GTK: Vi stiller oss bak Viken og Oslo GTK sitt forslag i lys 
av at lagene i disse tider sliter. Signaleffekten er dårlig selv om vi unner presidenten høyere 
honorar.  
 
# 16, Henriette Bismo Eilertsen, Alta TF: Vi er enig i at vi er i en vanskelig tid, men forbundsstyre 
har også en stor påkjenning i den jobben de sitter i. Det er vanskelig å ta på seg et verv når man 
må bruke så mye av sin fritid. Jeg håper at vi som sitter rundt i landet skjønner at vi er nødt til å 
finne plass til økte honorarer til de som tar på seg disse rollene.   
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# Rune Reinertsen, dirigent: Vi stemmer over forbundsstyrets forslag først. Viken og Oslo GTK sitt 
forslag går ikke til votering dersom forbundsstyrets forslag vedtas. Vi går til votering på 
forbundsstyrets forslag. 
 
Resultat fra votering: 
Stemmer for: 46 
Stemmer mot: 32 
 
Vedtak: Forbundsstyrets forslag vedtatt.  
 
SAK 7 A  Fastsette forbundskontingent 
 
#4 Nina Fjellet, forbundsstyret  
 
Fra forbundsstyrets side menes det at de avgifter og lisenser som skal fastsettes i sak 7 bør sees i 
sammenheng. Inntektene her danner grunnlaget for realiseringen av vår strategiske plan og videre 
grunnleggende forutsetninger for langtidsbudsjettet.  
 
Forbundskontingenten utgjør om lag 30 % av forbundets totale inntekter pr. år. Den beregnes pr. 
medlem i det enkelte lag, uavhengig av alder, og beregningsgrunnlaget er forrige års tall fra 
samordnet registrering. Forbundskontingenten ble sist øket i 2016, fra kr 120,- pr medlem, til kr. 
150,- pr. medlem.   
 
Når forbundsstyret nå foreslår å øke forbundsavgiften med kr. 20,- fra og med 01.01.2021, så har 
det bakgrunn i de vurderinger som forbundsstyret har gjort i løpet av tingperioden, og hvor det 
relativt store aktivitetsnivået innen konkurransegrenene og organisasjonen for øvrig krever en mer 
trygg og stabil økonomi.   
 
Konsumprisindeksen for perioden 2016 til 2020 viser en økning på 9,7 % i perioden fra april 2016 
til juli 2020.   
 
Forbundsstyret foreslår:  
 
Forbundskontingenten økes til kr. 170,- pr. medlem med virkning fra 01.01.2021. 
 
#25 Hilde Johannessen, Grimstad Turn og Idrettsforening: Vi foreslår å utsette økningen pga. den 
økonomiske situasjoner klubbene våre står i pga. koronasituasjonen og uforutsigbar økonomi. 
Medlemstall er litt synkende, noe som gjør dette uforutsigbart. 
 
#124 Inger-Lise Olsen, Fredrikstad TF: Vi støtter det Grimstad sier i forhold til at denne saken og 
kanskje de neste sakene bør utsettes til neste forbundsting. Det må tas hensyn til den situasjonen 
klubbene nå er i. Vi er i en situasjon hvor medlemstallet synker drastisk, kostnadene økes til 
utgifter til instruktører; krav til vask av utstyr og lignende. Jeg synes det er trist at man skal måtte 
betale penger til forbundet når kanskje noen klubber ikke klarer å komme seg gjennom dette året. 
Vi må bruke pengene vi har nå til mest mulig aktivitet på grasrota til barn, ungdom og voksne.   
 
#1 Torgeir Røinås Pedersen, president: Det er stor forståelse for den situasjonen vi står i med 
koronaen og at dette har gjort det svært vanskelig for lagene våre. Av den grunn er det ikke enkelt 
for oss å fremme dette forslaget. I 2016 har vi vedtatt satsning på fire grener etter ønske av tinget. 
Det fordrer økonomiske rammer og det budsjettet som vi har lagt opp nå i den kommende 
perioden fordrer at vi får en økning i forbundsavgiften; andre ganske vesentlige endringer og at vi 
må omformulere satsningsområdene våre og den strategiske planen som ligger der. Forståelig at 
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20 kroner kan være en del for mange, men det er ikke mye mer enn konsumprisutviklingen. Vi tror 
det ikke er uforståelig at man legger på 20 kr medlemskontingent for aktørene. Jeg vil be om at 
delegatene har forståelse også for det og gir sin tilslutning til den økningen som er foreslått.  
 
Resultat fra votering: 
Stemmer for: 30 
Stemmer mot: 50 
 
Vedtak: Forslaget til forbundsstyret falt. Forbundskontingenten blir stående som den er per i dag. 
 
SAK 7 B  Fastsette konkurranselisens 
 
#3 Siv Langerød-Erichsen, forbundsstyret  
Konkurranselisensen er delt inn i to kategorier og innbefatter en utvidet forsikringsdekning for 
utøvere som deltar på en konkurranse som arrangeres i henhold til et NGTF reglement. 
Informasjonen omkring kategoriene ligger på NGTFs nettsider, og der finner vi følgende: 
 
Fra og med 1/1-2017 er prisene: 
Kategori 1: 200 kroner for utøvere f.o.m. det året de fyller 9 t.o.m. det året de fyller 12 år 
Kategori 2: 500 kroner for utøvere f.o.m. det året de fyller 13 år 
 
Yngre utøvere eller utøvere som deltar på oppvisninger og salto-konsepter trenger ikke løse 
konkurranselisens, men kan gjerne gjøre det for å nyte godt av den utvidede forsikringsdekningen 
som utøverne kommer innunder. 
 
Antallet som løser lisens, fordeler seg noenlunde likt mellom de to kategoriene. Vi har i 2019 ca. 
7200 som betalte konkurranselinsens, mens vi så langt i 2020 kun har 4500. Dette skyldes at 
aktiviteten stoppet opp på grunn av koronapandemien. 
 
Inntektene fra konkurranselisensen brukes til å dekke dommerhonorar i bestemte nasjonale 
konkurranser i henhold til tidligere vedtak, samt til å dekke honorar for dommere som reiser på 
oppdrag internasjonalt. Forbundet dekker pr. i dag også avgiftene som følger ved opprettelse av 
påkrevet FIG-lisens for de av våre utøvere som skal delta i internasjonale konkurranser. I tillegg 
skal konkurranselisensen sikre at Utøver og Trenerfondet pr. 31.12. hvert år har en kapital på 
minst kr. 500.000. Øvrige inntekter inngår som del av forbundets ordinære inntekter. 
 
Kostnadene på konkurranseaktivitetene har vært økende de senere årene med satsning på 
toppidretten. Tinget i 2018 vedtok at det skulle arbeides med å innføre en ordning med 
engangslisens. Forutsetningene for å kunne få til det lå på at vi hadde et påmeldingssystem som 
kunne håndtere dette. Med endring i medlemssystemet hvor vi har gått over til NIF sine systemer, 
så har vi ikke kunnet legge opp til den muligheten. 
 
Forbundsstyret foreslår: 
Konkurranselisensen økes med 10% i hver kategori. Kategori 1 blir kr. 220,- pr år, og kategori 2 
blir kr. 550,- pr. år. Økningen trer i kraft fra 01.01.2021.  
 
 
#14 Benedicte Krohn Næss, VGTK fremmet en kommentar knyttet til engangslisensen: Vurderer 
NGTF å få til dette på sikt? Det er mange lag som har spurt om dette. 
 
#46 Joachim Hallgren, Oslo TF: Har NGTF hatt flere utlegg og mer utgifter det siste året pga. 
korona eller er det motsatt tilfelle med tanke på avlyste arrangement? Vi er alle enige i at det er 
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dårlig tidspunkt til å øke utgiftene til klubbene. Så hvis NGTF har mer midler nå pga. korona i 
motsetning til klubbene, så ønsker vi å utsette økningen av konkurranselisensen.  
 
#94 Øistein Leren, Avdelingsleder Organisasjon og service:  
Kommentar til #46: så langt har vi ikke hatt ekstraordinære kostnader i år pga. korona siden vi ikke 
har reist på internasjonale konkurranser. Noe av det vil forskyves til neste år.  
Kommentar til #14: Når det gjelder engangslisens så hadde vi den klar da vi hadde Mysoft, men 
det er ikke på plass i lisenssystemet som er i NIF nå. Det vil koste oss ytterligere penger å utvikle 
det fordi NIF selv har ikke tanker om å utvikle det ennå.  
 
Resultat fra votering: 
Stemmer for: 33 
Stemmer mot: 47 
 
Vedtak: Forslaget til forbundsstyret falt. Konkurranselisensen blir stående som den er per i dag. 
 
SAK 7 C  Fastsette trenerlisens 
 
# 6, Stian Syvertsen, forbundsstyret:  
Trenerlisensen ble sist endret på forbundstinget i 2016, med virkning fra 01.09.16. Denne lisensen 
inngår som en del av forbundets totale økonomi, og for den enkelte inneholder også den en utvidet 
forsikringsdekning, inkludert yrkesskadeforsikring. Lisensen tegnes for ett og ett år om gangen og 
gjelder for perioden 01.09. det ene året, til 31.08 året etter. Den følger altså skoleåret.  
 
Trenerlisensen betales av laget, og er i henhold til vedtak noe som skal tegnes for alle trenere som 
mottar godtgjørelse for å være trener. Dette følger av kravet om pålagt yrkesskadeforsikring. Betalt 
lisens gir i nåværende ordning rabatt på hver treners kursdeltagelse tilsvarende lisensen. 
 
Forbundsstyret foreslår derfor: Trenerlisensen økes med 10% til kr. 440,- pr år. Trenere som 
mottar godtgjørelse for sitt arbeid, skal forsikres gjennom at klubben løser lisens for dem. Det gis 
rabatt på kursdeltagelse tilsvarende trenerlisensen. Økningen trer i kraft fra 01.09.2021. 
 
# 15, Lisbeth Coste, Viken og Oslo GTK: Lisenssatsen er i hovedsak klubbens diskusjon, men som 
krets ønsker vi å kommentere på setningen som har kommet inn i forslaget fra forbundsstyret. Det 
står at det gis rabatt på kursdeltakelse tilsvarende trenerlisensen.  
 
Det har vært kutyme i lenger tid at man gjør det på alle kurs som man kaller kompetansehevende, 
men meg bekjent har ikke dette tidligere vært en tingvedtatt setning som omfattet alle kurs. 
Dersom dette skal være med vil vi foreslå at vedtaket innarbeides med en formulering på hvilke 
kurs det gjelder. Kretsene ønsker å prise kurs som ikke er fulle trenerkurs selv slik at vi ikke 
trenger å ta hensyn til at de må prises høyt nok så vi har råd til å gi rabatt.  Forslaget vårt er derfor 
å stryke setningen som angår rabatt. Ikke at vi ikke skal gi rabatt, men slik at vi ikke har et 
tingvedtak som slår inn på absolutt alle kurs.  
 
Viken og Oslo GTK sendte inn følgende endringsforslag:  
 
Forslagsstiller 15 Lisbeth Coste, Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets 
 
Trenerlisensen økes med 10% til kr. 440,- pr år. Trenere som mottar godtgjørelse for 
sitt arbeid, skal forsikres gjennom at klubben løser lisens for dem. Det gis rabatt på kursdeltagelse 
tilsvarende trenerlisensen. Økningen trer i kraft fra 01.09.2021.  
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# 94, Øistein Leren, leder for organisasjon og service: forslaget har ingen virkning på inntektssiden 
for forbundet, men kretsene vil da kunne sitte igjen med mere inntekter om det ikke må gis rabatt.  
 
# 124, Inger-Lise Olsen, Fredrikstad TF: Jeg minner igjen på det jeg sa i forbindelse med 
forbundskontingenten. Lagene har mistet antall medlemmer. Vi har økt antall instruktører, vi har 
færre barn på våre partier og vi har økte utgifter til vask og liknende i disse koronatider. Hvis vi 
også skal øke trenerlisensen vil det bli mindre penger til aktivitet til barna våre i klubbene, så jeg 
ber alle tenke seg nøye om før man stemmer.   
 
# Anniken Mellegaard Douglas, dirigent: tar en liten pause slik at forbundsstyret kan diskutere 
forslaget fra Viken og Oslo.  
 
# Anniken Mellegaard Douglas, dirigent: Vi skal først votere over 7C slik forslaget foreligger fra 
forbundsstyret. Dersom det går gjennom, vil det bli en ny runde hvor vi stemmer over om Viken og 
Oslo GTK sitt forslag om å ta ut setningen om rabatt skal vedtas.   
 
Resultat fra votering: 
Stemmer for: 24  
Stemmer mot: 55 
Blankt:  1 
 
Vedtak: Forslaget fra forbundsstyret falt. Innsendt forslag fra Viken og Oslo GTK ble ikke votert 
over siden styrets forslag falt.  
 
 
SAK 8 A  Behandle strategisk plan 
 
Forbundsstyret foreslår: 
Strategisk plan slik den foreligger i dette dokumentet vedtas. 
 
# 2, Atle Nilsen, forbundsstyret: Strategisk plan er laget med utgangspunkt med det som lå i 
rammebudsjettet med forutsetning om at forslagene fra forbundsstyret som har hatt betydning for 
dette, sak 7a, 7b og 7c, ble vedtatt. Forslagene falt og dette vil ha betydning for strategisk plan. Vi 
kommer til å gå gjennom det som var utgangspunktet, men vi kan allerede nå be om et tillegg hvor 
forbundsstyret kan gjøre nødvendige justeringer gitt de gjeldende økonomiske forutsetningene.  
Sannsynligheten for måloppnåelse er svekket, men vi vil gjøre alt vi kan for å sikre for å kunne 
gjennomføre så mye som mulig. 
 
Ved forrige forbundsting ble det lagt frem en strategisk plan etter en svært omfattende prosess 
med lag, krets og forbund. Den strategiske planen er hele NGTF sin. Måloppnåelse forutsetter at 
alle organisasjonsledd arbeider sammen for å realisere målene.  
 
I kommende periode har vi valgt å beholde overordnede målsetninger slik de har vært og gjort 
mindre justeringer i tekst. Det er nesten ikke gjort endringer i målsetninger mot 2022. Det er lagt 
inn en ny målsetning som er knyttet til verdiarbeid hvor det er satt en målsetting om at alle klubber 
må gjennomføre en temakveld med verdibaserte tema, eksempelvis «trygg på trening».  
 
Atle Nilsen gikk videre kort gjennom statusoppdatering for måloppnåelse. 
 
Dirigent informerte om at strategisk plan behandles kapitel for kapitel og voteres over samlet til 
slutt. 
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# 14, Benedicte Krohn Næss, leder Vestland GTK: Veldig bra at forbundet har fått inn «trygg på 
trening» i strategisk plan. Men hvorfor er det ikke sendt ut informasjon til lag og kretser om at det 
er ansatt en konsulent som skal arbeide med dette. Hun har allerede jobbet med det i fire år og 
konseptet ligger det. Mange lag på Vestlandet har allerede implementert dette i lagene sine.  
 
# 94 Øistein Leren, leder organisasjon og service: Til spørsmålet fra delegat nummer 14 så må jeg 
få korrigere omkring det at vi angivelig ikke har gått ut med informasjon at vi har satt ressurser på 
dette temaet.  
Vi orienterte kretslederne i mai om at vi hadde opprettet stilling med tittel rådgiver verdiarbeid hvor 
dette var en av delene i stillingen. Der var alle kretsledere til stede.  Når det gjelder «trygg på 
trening» som da fantes og fortsatt er i Vestland, så er det et litt annet prosjekt enn det som heter 
«trygg på trening» nå og som vi driver og utarbeider sammen med Redd Barna. Det er riktig at 
Rådgiver verdiarbeid hos oss også har jobbet med «trygg på trening» konsept i vest tidligere.  
 
Bredde 
# 14, Benedicte Krohn Næss, leder Vestland GTK: Spørsmål om bredde i forhold til oppgavene til 
kretsleddet. Det er et nytt moment som har kommet inn der «være serviceorgan for forbundets 
medlemmer». Vårt breddeutvalg lurte på hva inngår i dette og hva betyr det for bredde?   
 
# 2, Atle Nilsen, forbundsstyret: Ønsker bare å tydeliggjøre at det er hos medlemmene og i klubber 
som aktiviteten skjer og at både forbundsnivå og kretsnivå har et ansvar for å støtte opp under den 
aktiviteten som skjer ute i lagene og yte god service.  
 
# 89, Heidi Marie Taksdal, leder bredde: Breddekomiteen trenger noen å spille ball med og vil 
understreke at vi må ha litt hjelp og tilbakemeldinger fra kretsene når vi spør om det.  
 
 
Konkurranseaktivitet 
Ingen kommentarer. 
 
Turn menn 
Ingen kommentarer. 
 
Turn kvinner 
# 86, Anne Torill Nordli, leder TKTK:  
Først har jeg en kort kommentar til konkurranseaktivitet og det at utøvere er kjent med 
antidopingarbeidet. Administrasjonen i NGTF har igangsatt et arbeid om å få NGTF til å bli 
registrert som «Rent Særforbund» i regi av Antidoping Norge.  Det blir veldig bra når vi får dette på 
plass forhåpentligvis i løpet av året.  
 
Det er ellers kun små justeringer fra den tidligere planen. Turn kvinner ønsker å legge til rette for at 
klubber som ønsker det skal kunne tilby konkurranseturn og at det skal være mulig å konkurrere ut 
ifra den enkeltes nivå i klubb, krets og nasjonalt eller internasjonalt nivå.  
 
God bredde er viktig for toppidrettssatsingen. Turn kvinner jobber med å videreutvikle 
landslagsmodellen for å kunne oppnå langsiktige mål om å prestere på et høyt nivå over tid. Målet 
er å etablere regionale sentre slik at de beste gymnastene i regionen kan ha treninger i geografisk 
nærhet til bosted. Ved å styrke regionen styrker vi også klubbene i regionene.  
 
Landslagene skal som nå møtes til treningssamlinger. Vi skal også legge til rette for utdanning og 
videreutdanning av trenere og dommere. Dette er et kontinuerlig arbeid. Allerede i 2016 vedtok 
forbundstinget en toppidrettssatsing for våre utøvere. Frem til da hadde turn menn vært 
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satsingsgren i mange år. I 2018 ble det vedtatt en plan fra 2018 til 2030 med delmålsetninger for 
2022. Denne planen står fast.  
 
Vi fikk et raskt innblikk i økonomien til de tre olympiske grenene i presentasjonen fra assisterende 
generalsekretær tidligere i dag. De som er våkne så at RG hadde brukt 2,8 millioner, turn menn 
har brukt 4,8 millioner og turn kvinner har brukt 2 millioner. Kommentaren var at man ikke skal 
sammenlikne fruktene som ligger i kurven, men satsingen vår vil kreve penger. Rammen for 2020 
var satt til ca 2 millioner kroner, men har blitt nedjustert som følge av redusert aktivitet. 
 
Forbundstinget har i dag gjort flere vedtak som har betydning for inntektene til forbundet og som 
kan få konsekvenser for toppidrettssatsingen. Til nå har turn kvinner meget god måloppnåelse på 
tross av begrenset økonomi. Vi ønsker å jobbe videre under mottoet «vi er Norge» og vi ønsker å 
satse videre under gode økonomiske rammevilkår og ber om at forbundstinget støtter opp om 
satsingen for turn kvinner.  
 
Rytmisk gymnastikk 
# 85, Kristin Gilbert, leder TKRG: Vi har i løpet av det siste året ansatt ny landslagssjef og fra 2020 
ansatt en landslagstrener i tillegg. Disse to jobber veldig bra sammen og har lagt gode planer for 
arbeidet som ligger foran oss og som også er som er understreket i strategisk plan. De følger 
planen og jobber for at vi skal nå målene i fremtiden.  
 
Det er en spennende tid vi har vært igjennom og en spennende tid vi ser foran oss med gode 
planer og gode muligheter for måloppnåelse, men dette krever økonomi som flere av oss har vært 
inne på. Det kan sette noen begrensninger, men vi skal gjøre alt det vi kan for å oppnå målene til 
tross for begrensede midler.  
 
Troppsgymnastikk 
Ingen kommentar 
 
 
Gymnastikkhjul 
Ingen kommentar 
 
 
Organisasjon 
Ingen kommentar 
 
 
Klubb / lederutvikling 
Ingen kommentar 
 
 
Trenerkompetanse 
Ingen kommentar 
 
 
Utstyr og anlegg 
Ingen kommentar 
 
 
Marked og kommunikasjon 
Ingen kommentar 
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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

Evaluering 
Ingen kommentar 
 
# 2, Atle Nielsen, forbundsstyret: Ønsker å presisere hva vi skal votere over. Gitt de beslutninger 
som er tatt tidligere i sak 7 vil inntektsgrunnlaget og endringene i egenkapitalsituasjonen noen år 
frem i tid påvirkes med rett over 5 millioner kr. Det betyr jo at den økonomien som nå foreligger 
følgelig vil redusere muligheten for måloppnåelse.  
 
Forbundsstyret har sendt inn forslag til følgende tilføyelse:  
Strategisk plan vedtas slik den foreligger i vedlagte dokument. Styret gis fullmakt til å gjøre 
nødvendige justeringer og prioriteringer innenfor planen, gitt gjeldende økonomiske 
rammebetingelser. 
 
Resultat fra votering: 
Stemmer for: 77  
 
Vedtak: Strategisk plan ble enstemmig vedtatt med de tilføyelser forbundsstyret ba om.    
 
 
SAK 8 B  Behandle budsjett 2021 og 2022 
 
Forbundsstyret foreslår:  
 
Budsjett for 2021 og 2022 legges til grunn for styrets videre arbeid i tingperioden. 
 
#94 Øistein Leren, Avdelingsleder organisasjon og service: Tallene som ble presentert i 
tingdokumentet ble satt opp under en forutsetning at forslagene om forbundsavgift og 
konkurranselisens samt trenerlisens gikk gjennom. Et budsjettforslag basert på de vedtakene som 
er gjort i dag vil være budjetter med underskudd både i 2021 og 2022. Det er ikke noe vi kan gjøre 
slik at forbundsstyret legger fram følgende endringsforslag:  
 
Styret gis fullmakt til å justere fremlagt budsjett, gitt gjeldende økonomiske rammebetingelser.  
 
#15 Lisbeth Coste, VOGTK: Kan man foreslå at det settes opp et ekstraordinært forbundsting hvor 
budsjettet behandles i og med at budsjett er en av de sakene som loven pålegger tinget å 
behandle? 
 
Forbundsstyret ba om timeout for å drøfte løsninger. 
 
#94 Øistein Leren, Avdelingsleder Organisasjon og service: Siden inntektssiden ble redusert, har 
forbundsstyret redusert alle kostnadssidene med 5% flatt og har et budsjett som viser et overskudd 
hvert år. Tiltak for å oppnå dette er at alt må justeres rundt strategiske planen. Dette budsjettet er 
innenfor rammene som kan foreslås å bli vedtatt.  
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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

 
 
Forbundsstyret sendte inn følgende endringsforslag:  
Forslagsstiller #94 Øistein Leren, Avdelingsleder organisasjon og service: 
Budsjett for 2021 og 2022 legges til grunn som ramme for styrets videre arbeid i tingperioden.  
 
#125 Patrick Thorbjørnsen, Fredrikstad TF: Så veldig lite av presentasjonen på skjermen. Ber om 
et bilde bedre kvalitet eller nedlastbar fil som man kan gå gjennom på egen hånd før man stemmer 
på det.  
 
#15 Lisbeth Coste, VOGTK: ønsker en forklaring på hva det menes med flat 5% ned på alle 
kostnader og inntekter. Er det realistisk eller er det nå kun triksing med tall for å få et vedtak? Som 
vi vet ikke kommer til å bli realisert neste gang regnskap blir lagt frem. 
 
#94 Øistein Leren, Avdelingsleder Organisasjon og service: budsjett som behandles for tinget er 
rettesnor for hvordan vi skal legge opp økonomien for å sikre egenkapital. Man må gå inn og finne 
de konkrete tiltakene på hvordan vi i praksis skal sikre det ønskede resultatet. Vi må stramme inn 
på gjennomføring av møter, reisevirksomhet, delegasjonsstørrelsen, andre innkjøp og tiltak, 
kanskje på antall konkurranser enkelte kan delta på, kanskje egenandelen. Dette er realistisk og 
gjennomførbart, men blir smertefullt.  
Korrigering av et budsjett for å komme inn i rammen som er gitt. Når det gjelder inntektssiden så 
forventer vi her fortsatt 4% nedgang i medlemstall og forhåpentligvis en oppgang på 2% i 2021 
som slår inn i 2022. Det legges ikke opp til økning i antall trenere, heller ikke i antall utøvere som 
skal ha konkurranselisens, ingen økning i tilskudd fra NIF eller andre inntekter. Så tallene er 
relativt realistiske.  
 
#15 Lisbeth Coste, VOGTK: Forbundsstyret har ikke utarbeidet noen alternativer i tilfelle de 
forslagene til vedtak skulle falle. Det hadde vært smart å utarbeide ulike forslag. Det vil også si at 
vi som tingdelegater har liten påvirkning, innsikt i hva som skjer med disse tallene.  
 
#47 Anne Barbo, Oslo TF: vi må ha tillit til styret som har fått et klart signal fra oss delegatene om 
å effektivisere tiltak. Det har vært en omorganisering i forbundet og det forventes at fokus blir på 
effektiv drift. Elektroniske hjelpemidler kan bidra på mulige innsparinger.   
 
Resultat fra votering: 
Stemmer for: 76 
Stemmer mot: 3 
Blankt: 2 
 
Vedtak: Forbundsstyrets forslag vedtatt. 
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SAK 9  Engasjere statsautorisert revisor 
 
Forbundsstyret foreslår:  
 
Forbundsstyret gis fullmakt til å engasjere statsautorisert revisor.  
 
Begrunnelse:  
 
Forbundsstyret har vært fornøyd med det arbeidet som BDO har utført.  
 
Vedtak: Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
SAK 10  Valg  
Henriette Bismo Eilertsen, medlem av valgkomiteen orienterte om valgkomiteens arbeid. 
 
Lovutvalg 
Anniken Mellegaard Douglas, dirigent orienterer: Da vi stemte over ny lov tidligere i dag, har ingen 
oppdaget at i §17 har vi unnlatt å ta med at vi skal velge lovutvalg på tinget. Dette skyldes at 
lovutvalg må man ikke ha som forbund, men et valg den enkelte særforbund tar. Konsekvensen er 
at vi ikke kan foreta valg over lovutvalg på dette tinget, så det blir ikke en tingvalgt komite. Det 
utelukker ikke at vi kan ha lovutvalg. Siden vi har ikke mulighet til å endre vedtak eller fremme et 
nytt forslag, kan ikke lovutvalget bli valgt under dette tinget. Vi skal kjøre valg med unntak for 
lovutvalg.  
 
Forbundsstyret 
Verv Kandidat  
President Torgeir Røinås Pedersen, Nedre Glomma 

Turnforening 
Gjenvalg 

Visepresident  Birgit Iversen, Finnsnes IL Turn Ny 
Styremedlem May Brit Osaland, Tasta Turn Gjenvalg 
Styremedlem Stian Sivertsen, IL Express Gjenvalg 
Styremedlem Solveig Johansen Nygaard* Ny 
Styremedlem Terje Selnes, Hamar IL Turn Gjenvalg 
Styremedlem Emilie Sørensen, Tranby Turn Ny 
Varamedlem Rikke Bjerke, Tromsø Turnforening Gjenvalg 

*Under 26 år  
Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kontrollkomite 
Verv Kandidat  
Leder Rune Reinertsen, Kristiansands 

Turnforening  
Ny som leder 

Medlem Oddrun Vabø, Lindås Idrettslag Turn Gjenvalg 
Medlem Frode Hestnes, IL Ivrig Ny 
Varamedlem Britt Mellegaard, Trondhjems Turnforening Gjenvalg 
Varamedlem Bjørn Auglend, Tønsbergs Turnforening Ny 

 
Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Fondsstyret 
Verv Kandidat  
Leder Ann-Mari Steinsland, Oslo Turnforening Gjenvalg 
Medlem Arno Riefenstahl fra Grimstad Turn og IF Gjenvalg 
Medlem Rune Reinertsen, Kristiansands 

Turnforening 
Ny 

Varamedlem Nina Fjellet, Skotfoss Turn  Ny 
Varamedlem Helga Iren Nesset, Laksevåg Turn- og 

Idrettslag 
Gjenvalg 

Varamedlem Tom Thingvold, Tromsø Turnforening Ny 
 
Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Valg av representanter til ting og møter i de organisasjoner NGTF er tilsluttet. 
Ref. NGTFs lov § 17 pkt 10 d). 
 
Forslag til vedtak: Det kommende styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og 
møter i de organisasjoner NGTF er tilsluttet. 
Vedtak: Forbundsstyrets forslag vedtatt. 
 
Valgkomite 
Verv Kandidat  
Leder Lise Lorentzen Mandal, Tønsberg Turnforening Gjenvalg 
Medlem Lars Hugo Berg, Skjeberg Turnforening  Ny som medlem 
Medlem Henriette Bismo Eilertsen, Alta Turnforening Gjenvalg 
Medlem Ragnhild Havenstrøm, Skotfoss Turn og IF Gjenvalg 
Medlem Hans Erik Reinvik, Bodø og Omegn IF Turn Gjenvalg 
Varamedlem Mathias Hoff, Mosjøen IL Turn* Ny 
Varamedlem Siv Langerød-Erichsen, Tvedestrand Turn og 

Idrettsforening 
Ny 

*Under 26 år. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Dato:        Dato: 
 
 
 
 
Ragnhild Havenstrøm     Kristian Bjugan 
Skottfoss Turnforening     IL Express 
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