
 

TRONDHJEMS TURNFORENING 
 
GENERALFORSAMLING 2023 
 
Tid: 22. mars 2022 kl. 19:00 
 

 
 
 
Sakliste: 
 
1. Godkjenning av de stemmeberettigede 

2. Velge dirigent 

3. Velge protokollfører 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

5. Godkjenning av innkallingen 

6. Godkjenning av sakslisten 

7. Utdeling av ærestegn 

8. Forslag til forretningsorden 
1. Møtet ledes av den valgte dirigenten. 
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 
3. Ingen representant kan gis orden mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak 

av innlederen settes taletiden til: 
 5 minutter første gang 
 3 minutter andre gang 
 2 minutter tredje gang 
 Det er anledning til å foreslå at taletiden ytterligere begrenses, likeledes er 

det adgang til å foreslå strek. 
4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid. 
5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og være underskrevet av 

forslagsstiller. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Tidligere 
forslag kan ikke trekkes tilbake etter at strek er satt eller etter at saken er tatt 
opp til votering. 

6. Med unntak av lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall. 
 

9. Behandle årsberetningen for 2022 

10.  Behandle regnskap for 2022 



11. Behandle forslag og saker 

 
Sak 11.1 Strategi 
 
Bakgrunn: Styret har sammen med administrasjon, trenere og andre ressurspersoner 
gjennomgått en strategiprosess for å revidere gammel strategi.  
 
Forslag: Styret foreslår fremlagt strategiplan for 2023 - 2027 
 
 
Sak 11.2 Organisasjonsplan 
 
Forslag: Styret foreslår å beholde organisasjonsplanen som den står i 2022.  
 
 
Sak 11.3 Behandle medlemskontingent for 2023. 
 
Forslag: Styret foreslår å øke medlemskontingenten med kr 50,- pr medlem slik at vi 
følger NGTFs økning fra tinget i 2022 
   

Forslag på ny medlemskontigent 2024: 
 
Voksen kr 350,-  

  Barn og honnør kr 250,- 
 
 
Sak 11.4 Engasjere statsautorisert revisor 
 
Forslag: Styret foreslår at Revisjonsselskapet KPMG tilsettes som revisor og 
honoraret fast settes til kr 50 000,- eks. mva. 
 
 
Sak 11.5 Representanter til ting 
 
Forslag: Styret ber om å få fullmakt til å oppnevne representanter som delegater til 
overordnede ting og eventuelle andre representasjoner i overordnede ledd. 
 

 
12. Behandle budsjettforslag for 2023 

13. Valg 

14. Avslutning 

 


