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Agenda 

• Større diskusjonssak 

• Sammensetning av styret i TTF 

• Endring foreslått i: 

• § 5 Stemmerett og valgbarbarhet

• § 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 

• § 14 Tromsø Turnforenings styre 

• § 17 Oppløsning 

• Ellers noe mindre språkvask og korrigering av henvisning til paragrafers i NIFs lov – ikke presentert 
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Styrets leder 
velges av årsmøtet for 

1 år (2 år medlem)

Nestleder 
velges av årsmøtet  

for 1 år (2 år medlem)

Styremedlem
velges av årsmøtet 

velges for 2 år 

Styremedlem
velges av årsmøtet

for 2 år  

Styremedlem 
velges av årsmøtet

for 2 år

Varamedlem 
velges av årsmøtet 

for 1 år 

Representant ATM 
velges av ATM

Representant ATK 
velges av ATK

Representant ATT 
velges av ATT

Representant RG 
velges av RG

Styresammensetning
Alternativ 1: 

• Styremedlemmer – en av 
representantene skal være 26 
eller yngre 

• Vara: 
• Reduksjon fra 3 til 1 vara 
• Vara ha møteplikt
• Vara har stemmerett ved 

frafall på styremedlem

• Avdelingene velger sin egen 
representant

Reviderte lover TTF 



Styrets leder 
velges av årsmøtet for 

1 år (2 år medlem)

Nestleder 
velges av årsmøtet  

for 1 år (2 år medlem)

Styremedlem
velges av årsmøtet 

velges for 2 år 

Styremedlem
velges av årsmøtet

for 2 år  

Styremedlem 
velges av årsmøtet

for 2 år

Varamedlem 
velges av årsmøtet 

for 1 år 

Representant ATM 
velges av ATM

Representant ATK 
velges av ATK

Representant ATT 
velges av ATT

Representant RG 
velges av RG

Personlig vara 

• Styremedlemmer – en av 
representantene skal være 26 
eller yngre 

• Vara: 
• Reduksjon fra 3 til 1 vara 
• Vara ha møteplikt
• Vara har stemmerett ved 

frafall på styremedlem

• Avdelingene 
• Velger sin egen 

representant
• Hver avdelingsrepresentant 

har personlig vara 

Styresammensetning
Alternativ 2: 

Personlig vara Personlig vara Personlig vara 
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Styrets leder 
velges av årsmøtet for 

1 år (2 år medlem)

Nestleder 
velges av årsmøtet  

for 1 år (2 år medlem)

Styremedlem
velges av årsmøtet 

velges for 2 år 

Styremedlem
velges av årsmøtet

for 2 år  

Styremedlem 
velges av årsmøtet

for 2 år

Varamedlem 
velges av årsmøtet 

for 1 år 

• Styremedlemmer – en av 
representantene skal være 26 eller yngre 

• Vara: 
• Reduksjon fra 3 til 1 vara 
• Vara ha møteplikt
• Vara har stemmerett ved frafall på 

styremedlem

• Avdelingene er ikke representert 

Styresammensetning
Alternativ 3: 
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§ 5 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt 
medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9. Alle medlemmer 
som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot 
velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Medlemmer som skylder kontingent har ikke 
stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som 
skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i laget. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års 
kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp 
igjen før skyldig kontingent er betalt.

Fjerne begrensing om møte eller avgi stemme ved fullmakt

Paragraf 2-9 sier ingenting om fullmakt.

Dagens tekst: 

Foreslått endring: 
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§6 Tillitsvalgtes godgjørelse

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til Tromsø Turnforenings tillitsvalgte gjelder: Tillitsvalgt kan motta refusjon for 
nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt 
kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til dekning av tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå
av budsjett og regnskap.

Ny note: Med tillitsvalgte mens TTFS styremedlemmer eller de som styret velger til å representere klubben i ulike verv. 

Dagens tekst: 

Foreslått endring: 
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§14 Tromsø Turnforenings styre (første avsnitt) 

Tromsø Turnforenings styre består av 5 valgte representanter fra årsmøtet og lederne for følgende avdelinger: Avdeling turn 
menn, Avdeling turn kvinner, Avdeling rytmisk gymnastikk og Avdeling gymnastikk. 

Styremedlemmene fratrer hvert år vekselvis 3 og 2. 

Tromsø Turnforening ledes og forpliktes av styret, som er Tromsø Turnforenings høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
Styret står for den daglige ledelse og drift og ivaretar foreningens og medlemmenes interesser. Det forvalter foreningens 
midler i henhold til årsmøtevedtak. 

Tromsø Turn Forenings styre består at 5 valgte representanter til årsmøtet og en representant for følgende avdelinger: 
Avdeling Turn Menn, Avdeling Turn Kvinner, Avdeling Turn Rytmisk Gymnastikk og Avdeling Tropps Turn – Dette må settes 
endelig når modell for styret er valgt. 

Styremedlemmene fratrer hvert år vekselvis 3 og 2. Ingen endring uavhengig av styremodell

Tromsø Turnforenings ledes og forpliktes av styret, som er Tromsø Turnforenings høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
Styret i varetar foreningens og medlemmenes interessert og forvalter foreningens midler i henhold til årsmøtevedtak

Dagens tekst: 

Foreslått endring: 
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§14 Tromsø Turnforenings styre (andre avsnitt)

Styret skal: Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. Forestå Tromsø Turnforenings
administrasjon og føre nødvendig kontroll med lagets totale økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser 
og bestemmelser. (note)14 Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for 
disse. Representere Tromsø Turnforening utad. Tilsette og si opp lønnede funksjonærer og utarbeide nødvendig instruks for disse.
Legger frem årsberetning, regnskap og budsjett for årsmøtet. Føre protokoll over styrets og årsmøtets forhandlinger Utarbeide
medlemslister i henhold til krav fra NIF og NGTF Opprettelse av nye stillinger må godkjennes av årsmøtet. Styret skal holde møte når 
lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer 
er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Styret skal: Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. Forestå Tromsø Turnforenings
administrasjon og føre nødvendig kontroll med lagets totale økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser 
og bestemmelser. (note)14 Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for 
disse. Representere Tromsø Turnforening utad. Tilsette daglig leder, utarbeide arbeidsinstrukts og ivareta arbeidsgiveransvar. Legger 
frem årsberetning, regnskap og budsjett for årsmøtet. Føre protokoll over styrets og årsmøtets forhandlinger. Opprettelse av nye
stillinger må godkjennes av årsmøtet. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene 
forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte
stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Dagens tekst: 

Foreslått endring: 
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§ 17 Oppløsning

Oppløsning av Tromsø Turnforening kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, 
innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 
Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. 18 Vedtak om sammenslutning og nødvendige 
lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16. I tilfelle oppløsning eller 
annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret. Ved konkurs anses 
organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og 
dekningsloven.

• La stå uten henvisning til lov. 

Dagens tekst: 

Foreslått endring: 
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