
Årsmelding 

Tromsø Turnforening 

2022 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



1  

Innholdsfortegnelse	
Styrets sammensetning i 2022 ...................................................................................................................... 2 

Komiteer ........................................................................................................................................................ 2 

Styrets arbeid ................................................................................................................................................ 3 

Medlemsoversikt ........................................................................................................................................... 4 

Økonomiske betraktninger ............................................................................................................................ 5 

Årsberetning 2022- Avdeling Rytmisk Gymnastikk ........................................................................................ 9 

Styrets/RG-komiteens sammensetning .................................................................................................... 9 

Styrets/RG-komiteens arbeid ................................................................................................................... 9 

Aktivitet ..................................................................................................................................................... 9 

Idrettslige/sportslige resultater .............................................................................................................. 10 

Gruppens økonomiske situasjon ............................................................................................................. 11 

Generelle målsetninger for 2023 ............................................................................................................ 12 

Sportslige utfordringer 2023 ................................................................................................................... 12 

Årsberetning Avdeling Turn Menn 2022 ..................................................................................................... 13 

Styrets sammensetning ......................................................................................................................... 13 

Styrets arbeid ......................................................................................................................................... 13 

Det er avholdt 4 styremøter og ett foreldremøte. ................................................................................... 13 

Styret har behandlet en del saker og har blant annet jobbet med: ......................................................... 13 

 tatt stilling til hvilke konkurranser og samlinger ATM skal delta på og arrangere i 2023 ................ 13 

 jobbet med praktiske forberedelser og gjennomføring av dugnad, samlinger og konkurranser ..... 13 

 Jobbet sammen med ATK for felles konkurranser og samlinger ..................................................... 13 

 Kontinuerlig oppfølging av ATMs økonomi ..................................................................................... 13 

 Bidratt til breddesamlinger ............................................................................................................. 13 

Aktivitet .................................................................................................................................................. 13 

Idrettslige resultater i 2021 .................................................................................................................. 14 

Gruppens økonomiske situasjon 2021 ................................................................................................. 14 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål ................................................................................................. 16 

Årsberetning Avdeling Turn Kvinner 2022 ................................................................................................... 18 

Styrets sammensetning .......................................................................................................................... 18 

Styrets arbeid .......................................................................................................................................... 18 

Møter og representasjon: ....................................................................................................................... 18 

Aktivitet/ Idrettslige resultater ............................................................................................................... 18 

Sportslige resultater 2022: ...................................................................................................................... 18 

Konkurranser 2022 .................................................................................................................................. 19 

Dugnad 2022 ........................................................................................................................................... 21 

Sosialt 2022 ............................................................................................................................................. 21 



2  

Vurdering av aktivitet i forhold til mål .................................................................................................... 21 

Generelle målsettinger for 2023 ............................................................................................................. 22 

Idrettslige målsetninger: ......................................................................................................................... 22 
 

Styrets	sammensetning	i	2022	
	

Leder: Kent Jæger Holmen 

Nestleder: Marianne Færøyvik 

Styremedlem: Kristin Åberg 

Styremedlem: Anja Støback Bjørsvik 

Styremedlem: Børge Johansen 

1. Varamedlem: Julie Karlsson 

2. Varamedlem: Silje Moan  

 

I tillegg inngår avdelingsledere fra underavdelingene: 

Styremedlem: Stine Larsen Loso (ARG)    

Styremedlem: Jarl Figenschou (ATK)        

Styremedlem: Monica Engen/Tor Steensrud (ATM) 

Styremedlem: Stine Myrvoll (ATT) 

 
 
 

Komiteer	

Lovkomité 

Inge Falck Olsen 

Hans Arne Broks 

 
Hederstegnskomité 

Birgitte Lekang 

Espen Åberg 

Marit Sundelin 

Kjell Johansen 

Stine Larsen Loso 

 
Valgkomité 

Carina Falck Esaiassen 

Thomas Helge Hansen 

 
Kontrollkomité  

Lise Folkestad  

Kjetil Sundelin 
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Styrets	arbeid	
	

Styremøter 

Det er avholdt 10 styremøter hvor 59 saker er behandlet. 

 
Spesielle oppgaver 

I 2022 har arbeidet med foreningens HMS system blitt videreført fra tidligere år, og ansvarsområder 

er fordelt i henhold til tidligere kartlegging. Etter å ha mottatt flere varslingssaker har man i løpet 

av 2022 sett nærmere på idrettens varslingssystem (Mitt varsel).  

 

Styret har i 2022 opprettelse av flere nye trenerstillinger, og arbeidet med ny revidering av 

organisasjonsplan og foreningens lover har blitt videreført med sikte på fremleggelse årsmøtet i 

2023. På avdelingsnivå (ATM og ATK) er det igangsatt prosjekt hvor det samarbeides med 

fysioterapeut med sikte på skadeforebygging. Erfaringene fra dette prosjektet vil bli evaluert i 2023.   

 

Det er jobbet aktivt med å skaffe nye trenere til Avdeling Turn Tropp, og avdelingen har i løpet av 

2022 fått flere nye medlemmer.  

 

Foreningen har også i 2022 søkt på det som har vært tilgjengelig av kompensasjonsordninger. Det er 

gjennomført flere ulike typer dugnadstiltak i foreningen og i underavdelingene som har bidratt med 

viktige og sårt tiltrengte midler til foreningen.  

 
Ny daglig leder ble ansatt 24. januar 2022. Daglig leder har bistått styret og avdelingene på en 

utmerket måte i flere vanskelige saker. Overgangen til Rubic har ført til at vi i bedre oversikt over 

medlemsmassen.  

 

I 2022 har deler av inngangspartiet i turnhallen blitt gjort om til kontor for NTG-U.  

 
Tusen takk til alle som bidrar! 

Tromsø Turnforening takker alle sponsorer og alle ildsjeler for godt samarbeid i 2022.  

 

På vegne av styret 

Kent Jæger Holmen 

Styreleder 
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Medlemsoversikt	
	

Etter at vi flyttet over til Templarheimen økte medlemstall og aktivitetstilbud, men vi ser en nedgang 

i 2022. 

 
Medlemstall: 

Alder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0-12 742 865 997 971 1020 764 

+13 204 282 341 340 372 449 

Sum 946 1147 1338 1311 1392 1213 

(De som var medlem bare deler av året er også tatt med i beregningen, inkludert alle trenere og styrets 

medlemmer) 

 
Kjønnsfordeling: 

 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt 

Kvinner 97 447 139 31 136 850 

Menn 68 152 57 10 76 363 

 165 599 196 41 212 1213 
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Økonomiske	betraktninger	
	

REGNSKAP MOT BUDSJETT OG FJORÅR 

 

 
*med forbehold om endringer etter revisjon 

 

  Regnskap 2022* Budsjett 2022 Regnskap 2021 

Salgsinntekter                                                   6 648 257                                                  5 800 504 5 245 569 

Tilskudd                                                  1 370 330                                                     772 000 1 394 993 

Leieinntekter                                                   1 546 398                                                  1 498 830 1 461 394 

Andre driftsinntekter                                                     320 794                                                  1 979 900 947 221 

SUM DRIFTSINNTEKT                                                           9 885 778                                                10 051 234 9 049 177 

            

Vareforbruk                                                  1 307 218                                                     820 200 950 966 

Personalkostnader                                                  4 833 023                                                  5 292 616 4 680 711 

Avskrivninger                                                        72 793                                                        95 748 29 092 

                                                 79 864,00 -205 462 

Andre kostnader                                                  4 344 660                                                  3 762 806 3 593 871 

SUM DRIFTSKOSTNAD                                                      10 557 693                                                  9 971 370 9 254 639 

Finansinntekter                                                        387,00 74 

    

DRIFTSRESULTAT                     -                                             671 914,00 

Finanskostnader                                                        235,00 549 

RESULTAT FØR SKATT                   -                                             671 762,00                                                  79 864,00 -205 937 
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Driftsinntekter 

Totale driftsinntekter i 2022 var på 9 885 778, som er en røkning på 836 601,- fra 2021. 

Salgsinntekter i oversikten består av kontingenter, treningsavgifter, sponsorinntekter, 

billettinntekter og utfakturerte egenandeler ved forskjellige arrangementer. Størst økningen i 

forhold til fjoråret er knyttet til dugnad av salgsartikler; slag av toalettpapir, sokker og Isbilen 

gavekort. Der ligger vi 699 533 kr over fra 2021. Vi måtte i 2022 gjennomføre andre typer 

inntektsbringende dugnader da kalenderlotteriet fra Norges Lotteritilsyn ble lagt ned. Vi testet 

derfor ut flere typer og disse har også forskjellig fra tidligere dugnader også en varekostnader 

knyttet til denne inntekten.  

Vi har i tillegg økninger i inntekter på kafe og kafe arrangement. Vi har hatt større aktivitet i 2022 

med konkurranser og arrangementer som har ført til merinntekter sammenlignet med 2021 på disse 

postene.  

Når det gjelder medlemskontingent, treningsavgift og kurs ligger vi her 100 336,- under fjoråret, 

mens vi er i underkant av 1 000 000 under budsjett. Det vi ser er at vi sliter noe med å fylle partiene 

helt opp både på mindre og større barn, men i all hovedsak de større partiene. Det var en forventing 

om at medlemstallet skulle gå opp noe i 2022 med tanke på færre koronarestriksjoner og ett samfunn 

som kom mer tilbake til normalen. Vi ser at det er andre faktorer som økonomi som har vært med på å 

redusere antall medlemmer det siste året. 

Vi hadde en liten nedgang i påmeldte til kurstilbudene våre. Vi hadde ikke det samme trykket på 

sommerturn i 2022 som var forventet. Sammenlignet med 2021 har vi ikke like store utskiftinger i 

medlemmer, noe som kan tyde i at de som deltar på våre aktiviteter trives og fortsetter flere 

semesteret. Vi har hatt ett fokus i 2022 om å styrke trenersiden til bredde for å kunne bidra med 

kvalitet og treningsledelse inn i våre partier.  

 

 
 

 

Tilskudd, på til sammen 1 370 330,-, gjelder blant annet LAM midler, momskompensasjon, 

kommunal støtte til idrettsutstyr og støtte fra kommunene til utskiftning av lys. I forhold til fjoråret 

ser vi en liten reduksjon på 24 663,-, mens vi i forhold til budsjett ser en økning på 598 330,-. Det har 

det vært en økning i LAM tilskudd og momskompensasjon da grunnbeløpet til idretten er økt. Samt 

at vi har fått 100 000 fra kommunen til dekning av utskiftning av lys som måtte gjøres i august 2022.  

Leieinntekter er i hovedsak knyttet til mer kommersielle leieavtaler. Her viser regnskapet for 2022 

en økning på 85 004,- i forhold til fjoråret. Økningen knytter seg i hovedsak til at vi har fått inn TSI på 

søndager som leietakere, i tillegg til KPI justering av samtlige leieavtaler.  

Under Andre driftsinntekter ligger i hovedsak egenandeler, lotterisalg og periodiserte 

sponsorinntekter. Vi har en mindreinntekt på lotteri fordi vi har mistet inntekten fra kalendersalget via 
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Lotteritilsynet. Dette skyldes også reduksjonene opp mot budsjettet – da dette var postert inn i 

budsjettet før vi fikk vite at denne virksomheten ble lagt ned.  

 
Varekostnader 

Varekostnader i denne sammenhengen dreier seg om kostnader foreningen har påtatt seg gjennom 

kontingenter og kostnader til konkurranser og treningssamlinger, i tillegg til ordinære innkjøp for 

videresalg. Felles for dem alle er at de fleste bør reflekteres også på inntektssiden. 

Varekostnader i 2022 er høyere enn i 2021. Totalt er kostnaden 1 307 218,- i 2022 mot 950 966,- i 

2021. De økte varekostnadene reflekterer også at det har vært høyere  aktivitet i foreningen i 2022 

sammenlignet med 2021. Vi har gjennomført flere salgsdugnader, samt at vi har hatt flere 

arrangementer og konkurranser i regi av Tromsø Turnforening. Noe av økningen i varekostnader 

skyldes også økte priser i innkjøp av vare til kafe. Vi har derimot en reduksjon i kostnader på 

kontingenter til kretsen, dette skyldes ett lavere medlemstall enn tidligere.  

 
Lønnskostnader 

Lønnskostnadene for 2022 er 4 833 023,-, noe som er en økning på 152 312 fra 2021. Sammenlignet 

med budsjett, på 5 292 616,-, ligger vi 459 593,- under. 

Det var forventet en økning i lønnskostnader i 2022 sammenlignet med 2021. Mye av årsaken til 

økningen kan direkte knyttes til opprettelse av stilling på bredde opp til 50%. Vi ansatte ny 

breddetrener fra høsten 2022 i 50%. Samtidig så sluttet vår administrative koordinator i sin 100% 

stilling 31.08.2022. Hennes stilling er bare blitt erstattet 30% av, da vi så at det var behov for å gjøre 

besparelser ifht. kostnader. Ved jul sa både vår 30% og 50% bredde trener opp sine stillinger, 

grunnet tilbud om 100% andre plasser. Vi har ansatt en ny trener i 30% som startet 09.01.2023, 

men har valgt å ikke fylle opp resten av denne da økonomien til turnforeningen er blitt ytterligere 

strammet inn. Det har heller ikke vært noen lønnsøkning til samtlige ansatte i 2022.  

 
Avskrivning 

Årets avskrivninger er 72 793,-, noe som er 43 701,- høyere enn 2021. I 2021 var det foretatt innkjøp 

som er aktivert for 218.000, noe av dette ble avskrevet de siste månedene av 2021, og avskrivninger 

vil fremover være høyere enn i 2021. 

 
Øvrige driftskostnader 

Totalt ble andre driftskostnader 4 344 660 i 2022. Dette er en økning på 750 789,-  i forhold til 2021, 

men en økning på 581 794,- i forhold til budsjett. 

De største negative påvirkningene i driftskostnader ifht. 2021 kommer under postene leiekostnader, 

datautstyr (software) og honorar revisjon og regnskap. I tillegg ser vi en økning i flyreiser til gymnaster 

og trenere til konkurranser og arrangement utenfor Tromsø.  

Vi gikk sommeren 2022 over til nytt medlemssystem, fra Weborg til Rubic, til dels på grunn av dårlig 

brukervennlighet og oppfølgningsmuligheter og fordi de legger ned weborg. Vi har jobbet for å finn ett 

medlemssystem som vil fungere godt både ifht. oppfølgning av forefallende faktura og rapportering opp 

mot regnskap og NIF. Og landet derfor på Rubic, som vi har benyttet fra høstsemesteret 2022. Vi ser 

allerede en bedre brukervennlighet og muligheter i Rubic, sammenlignet med tidligere medlemssystem. 

Vi har i tillegg måtte gjort en tapsføring ifht. utestående kundefordringer på Weborg. Dette har derfor 

vært den største negative påvirkningen på driftskostnadene i 2022 utenom det som er ramset opp 

ovenfor. Vi hadde to runder høsten 2022 for å prøve å innhente utestående fordringer, uten at vi fikk 

innhente særlig av det som stod der. Disse fordringene relatere seg i all hovedsak om fordringer fra 
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2019-2021, ingen i 2022.  Vi har også tapsført noen andre kundefordringer fra 2019 og 2020 som har 

vært prøvd å innhente flere ganger. Disse postene får direkte innvirkning på balansen og forsterker det 

negative resultatet ytterligere.  

Andre nevneverdige poster som var redusert fra 2021 til 2022 er poster som relaterer seg til reise 

kostnader på dommere, innkjøp av idrettsutstyr, og møter og kurs. Disse postene har vært holdt nede 

mest mulig for å kunne spare penger der det er mulig.  

 

 

Balansen  

 

Balansen viser anleggsmidler til 6 357 159,-. Av dette består 127 159,- av diverse aktiverte idrettsutstyr 

som avskrives de neste årene, samt investering i datterselskap. I tillegg er det i 2022 gitt lån på 400 000,- 

til datter. Dette relatere seg til utgiftene som kom med å bytte ut alle lampene i selve hallen, da disse har 

gått i stykker en etter en vinterne 2021/2022. Dette skulle egentlig vært en reklamasjonssak, men da 

utbygger er slått konkurs er dette kostnader som Tromsø Turnhall AS (datter) og Tromsø Turnforening har 

måtte dekt selv. Det er ikke forventet at Turnhallen AS vil kunne tilbakebetale dette lånet og på et senere 

tidspunkt er det forventet at dette lånet omgjøres til aksjer. 

 

Vi ser en reduksjon i fordringer som relatere seg til tapsføringen av fordringer via Weborg – ser nærmere 

forklaring om dette under driftskostnader. Vi har også nedskrevet noen mindre kundefordringer som har 

ligget siden 2019 og som vi ikke ser som hensiktsmessig å kunne få inn.  På bankkontoen hadde foreningen 

ved utgangen av 2022 på 2 125 358,-, en reduksjon på 1 381 820,- fra 2021. 

Reduksjonen i egenkapital relaterer seg direkte opp mot årets underskudd.  

Leverandørgjelden var ved utgangen av 2022 på 837 975,-, en markant økning fra 2021. Dette skyldes 

at det ligger faktura for varekostnader på toalettpapir og Isbilen gavekort, alt har blitt betalt i 2023 

som reduserer denne posten betydelig. Foreningen var ved utgangen av 2022 skyldig 206 337,- i 

offentlige avgifter, dette fordeler seg på 121 507,- i forskuddstrekk, 369,- til gode i merverdiavgift og 

skyldig 77 020,- i arbeidsgiveravgift. Alle disse postene forfalt etter årsskiftet. 

Annen kortsiktig gjeld viser 662 845,-, og består av periodiseringer av inntekter og kostnader, samt 

skyldig feriepenger. I tillegg ligger det her avsetninger til prosjekter og Solidaritetsfond. 

 

Kommentar  

Tromsø Turnforening leverte i 2022 ett underskudd på 671 762,-. Dette er en negativ utvikling fra 2021 på 

465 825,-.  Sammenlignet med budsjett er resultatet XXXX dårligere. Underskuddet er fordelt på både 

underavdelingene og hovedforeningen. For hovedavdelingen ligger det et underskudd på 518 510,-, 

resterende ligger hos underavdelingene.  

En større del av det negative resultatet knytter seg til tapsføring av kundefordringer etter overgang til nytt 

medlemssystem. Denne posten utgjør fordringer som i all hovedsak gjelder fordringer fra 2019-2020. Det 

er ikke realistisk at disse fordringer blir innbetalt og det har vært gjort to runder i høst for å prøve å hente 

inn noen av disse fordringen uten hell.  

Samtidig har vi økte kostnader på leiekostnader til Tromsø Turnhallen AS, dette er den posten som har 

størst negativ effekt på driftsresultatet. Vi ser i tillegg at det er økte kostnader på revisjons- og 

regnskapshonorar, samt datautstyr (software) og fly og reise til forbundtinget. 

På inntektssiden har vi mindreinntekt på medlemskontingenter og treningsavgifter som har en negativ 
virkning på totalbildet. Vi har i tillegg hatt mindre sponsorinntekter, hvor det viser seg at det er vanskelig å 
få inn nye sponsorer.   
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Årsberetning	2022‐	Avdeling	Rytmisk	Gymnastikk	
	
	
	

Styrets/RG-komiteens sammensetning	
Leder: Stine Larsen Loso  
Sportslig leder: Lisa Andreassen 
Økonomiansvarlig: Carina Falck Esaiassen  
Øvrige medlemmer:  

 Anja Støback Bjørsvik 

 Hege Blikfeldt 

 Eirin Esaiassen 

 Silje Nordås-Johansen 

 Anastasia Henriksen 
 
Styrets/RG-komiteens arbeid	
RG-komiteen har hatt flere møter gjennom 2022 hvor blant annet følgende saker har vært 
behandlet/diskutert:  

 

 Komitesammensetning 

 Møteplan  

 Planlegging av egen aktivitet  

 Konkurranser – inkludert deltakelse i Nordisk Mesterskap  

 Treningssamlinger  

 Dugnader  

 Trivsel og miljø 

 Budsjett 

 Foreldremøte 

 Sosiale aktiviteter 
 
Aktivitet	

 
Det har vært stor aktivitet i avdelingen etter et år nesten uten covid-restriksjoner. Unntaket var i januar, 
noe som også medførte at den tradisjonsrike konkurransen The Northern Lights ikke kunne gjennomføres. 
Utover dette har avdelingen deltatt på mange konkurranser og treningssamlinger:  

 Gracia Fair Cup i Budapest, Ungarn (februar)  

 Klubbkonkurranse med støtte til Ukraina (mars)  

 Norgescup 1 for junior og senior (mars) 

 Vårspretten i Skjeberg for rekrutter (mars) 

 Norgescup 2 for junior og senior (april) 

 Norgescup 3/Glade RG-dager (mai) 
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 Nordic Championship RG 2022 i Uppsala (mai)  

 NM tropp (mai) 

 NM individuelt for junior og senior (mai)  

 Nasjonal rekruttkonkurranse i Bergen (mai)  

 Midnight Sun Cup RG i Tromsø (juni)  

 FIG-konkurranse i Portogal (november) 

 Klubbkonkurranse (november)  

 Christmas Cup i Skjeberg (desember) 

 
Det har vært mange høydepunkter gjennom året, men deltakelse på Glade RG-dager i Asker er spesielt 
flott da alle våre gymnaster, fra minirekrutter til seniorer, kan delta. Da reiser en stor delegasjon fra ARG i 
Tromsø turnforening og viser seg fram på en fin måte. 
 Å få representere Norge i Nordisk Mesterskap er også spesielt, og det er stas at juniortroppen kvalifiserte 
seg til dette også i 2022. Det betaler seg med god innsats over mange år fra både trener og gymnaster.  
Med nytt internasjonalt reglement har også hovedtrener Olga Ivanova bestått eksamen som FIG-dommer i 
både tropp og individuelt. Gratulerer! ARG er også stolt over at vår hovedtrener ivaretok dommeroppdrag 
for Norge i World Challenge Cup i Portimao og ikke minst under EM. 
I 2022 har vi også tatt imot flere ukrainske gymnaster i korte og litt lengre perioder – og det har vært en 
stor glede å legge til rette for at disse har kunne drive med sin idrett i en ellers svært vanskelig situasjon i 
kjølvannet av Russlands invasjon i Ukraina.  
 

Idrettslige/sportslige resultater 
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2022 ga oss mange stolte øyeblikk med sportslige resultater:  
I Norgescupene 1,2 og 3 for junior og senior markerte vi oss med sterke individuelle prestasjoner, og ikke 
minst tre gull til juniortroppen. I tillegg ble det gull i Norgescupen sammenlagt i junior til Hannah Sofie 
Larsen Loso.  
Vi deltok med gymnaster i mange forskjellige årsklasser og nivå under Glade RG-dager i Asker. Bredden i 
avdelingen er god, og flere av gymnastene utmerket seg med gode plasseringer i sine klasser/nivå. 
Minirekruttene viste flotte individuelle program i tillegg til en felles ringtropp. Fantastisk!  
Rekruttene våre var i en klasse for seg selv. I Rekrutt 11 år ble det gull sammenlagt og i ringfinalen til 
Hedda Lundberg. Ingrid Falck Esaiassen tok gull sammenlagt, gull i vimpelfinale og sølv i frittstående i 
rekrutt 12 år. I tillegg ble det sølv og bronse til Vilja Johansen i kølle- og frittståendefinalene.   
I juniorklassen ble det 3. plass sammenlagt i 4-kamp, og 2.plass i 2-kamp. Tromsø stilte med fire tropper 
og rekruttroppen tok gull i frittstående og sølv i ring, RG for alle fikk en flott 6. plass, mens juniortroppen 
tok gull.  
I NM tropp tok juniortroppen gull, og i Nordisk Mesterskap i Uppsala fikk samme tropp sølv.  
I NM individuelt ble det fine plasseringer for våre gymnaster. I junior 4-kamp ble det 2., 4., 6. og 14. plass, 
mens i senior 4-kamp ble det en flott 4. plass. Vi fikk Norgesmester i ring (junior) ved Maya Støback-
Arthur, mens Tromsø-jentene var representert i alle redskapsfinalene i både junior og senior. I tillegg ble 
det gull og bronse i lag til Tromsø noe som innebar at alle gymnastene kom på pallen under NM. Ekstra 
stas var det at to ukrainske gymnaster kunne delta på vårt juniorlag.  

Aktuelle landslagsgymnaster takket nei til deltakelse da dagens landslagsmodell ikke tillater deltakelse 
på tropp, men bare individuell satsing. Dette lar seg ikke forene med våre mål og ambisjoner da vi anser 
tropp som svært viktig for videre utvikling både sportslig, men ikke minst sosialt.  
 
Vår hovedtrener Olga Ivanova ble i desember tildelt idrettens hederspris av Tromsø kommune. Vi 
gratulerer så mye og takker for alt du gjør for dine gymnaster.  
 
Gruppens økonomiske situasjon	
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Avdelingen har en stabil økonomi med god styring. Er helt avhengig av dugnader for å få inn penger da 
avdelingen er dyr å drifte hovedsakelig fordi de fleste konkurransene våre gymnaster deltar på arrangeres 
i Sør-Norge med dertil høye reisekostnader. Avdelingen må også bidra med dugnadsinnsats til 
hovedforeningen. Det totale dugnadsbelastningen er dermed stor.  

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
Aktivitet er tilpasset mål, og treningstimer tilbys ut ifra ønsker, ambisjoner og mål. Treningsmengden i 
forhold til alder og nivå samsvarer med det som gjøres i andre klubber i Norge.  
 
Generelle målsetninger for 2023	
 Godt samhold og god trivsel for gymnaster, trenere og foreldre 

 God rekruttering på alle nivå 

 Deltakelse på konkurranser i inn- og utland (fra junior og seniornivå) 

 Treningssamlinger X3 

  
Sportslige utfordringer 2023  
 

 God individuell utvikling for den enkelte gymnast uansett nivå 

 Deltakelse i FIG-konkurranser 

 Gode plasseringer i konkurranser – både Norgescup og NM samt internasjonale konkurranser.  

 Fortsatt være i Norgestoppen i internasjonale klasser – junior og senior.  

 Kvalifisering til EM individuelt (under forutsetning av at landsmodell endres).  
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Årsberetning	Avdeling	Turn	Menn	2022	

	
Styrets	sammensetning	
Leder: Monica Engen – fra september Tor Steensrud 

Sportslig leder: Kent Erik Holmen  

Nestleder: Lisa Folkestad 

Økonomiansvarlig: Heidi Lian  

Dugnadsansvarlig for inntekter til ATM: - 

Foreldrekontakt: Ida Dahl-Hansen 

 
 

Styrets	arbeid	
 

Møter: 

Det er avholdt 4 styremøter og ett foreldremøte. 

Styret har behandlet en del saker og har blant annet jobbet med: 

 tatt stilling til hvilke konkurranser og samlinger ATM skal delta på og arrangere i 2023 

 jobbet med praktiske forberedelser og gjennomføring av dugnad, samlinger og konkurranser 

 Jobbet sammen med ATK for felles konkurranser og samlinger 

 Kontinuerlig oppfølging av ATMs økonomi 

 Bidratt til breddesamlinger 

Aktivitet	
ATM har sammen med ATK og TTFs administrasjon arrangert NNM i turn i 2022, noe som ble et flott 

arrangement og viser igjen at TTF kan arrangere større konkurranser. ATM har også i år samarbeidet 

med ATK for felles treningssamling i august. Dette skaper godt samarbeid og inntekter. 

Vi har jobber nå på plass en avtale med fysioterapeut Jorid Johansen som var påbegynt av forrige 

styre. Det dreier seg om skadeforebyggende tiltak, og avtale med fysioterapeut om behandling og 

oppfølging av våre gymnaster.  

Våre gymnaster har egne utfordringer med utsatt belastning og treningsmengde enn andre 

idrettsutøvere og også «utrente». Motytelse er blant annet et reklameskilt i hallen. Vi håper på 

utvikling av kompetanse på turn til nytte for TTF, og et godt samarbeid. Ordningen skal evalueres 

halvårlig. 
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Idrettslige	resultater	i	2021	
ATM har deltatt i tre Norges cuper, NNM, NM jr, Lofoten Open, Nasjonal rekrutt mesterskap, Barents 
kamp, Norges finale og Unni & amp; Haralds pokaler. 

 

2022 har vært et år preget med mye sykdom og skader på flere av våre utøvere. Dette resulterte i at 
vi for første gang på flere år ikke klarte stille lag i NM-junior. Unni & Haralds pokaler ble avviklet i 
Oslo Turnforening lokaler på Hasle. ATM deltok med junioren Trym Berge-Johansen (16 år). Trym 
gjennomførte en god konkurranse og kvalifiserte seg til tre finaler av totalt 27 gymnaster. Trym ble 
nr.12 i 6-kamp. I Norges cupene i 2022 vil det være riktig å trekke frem rekrutten Magnus Ø 
Schønning. Gjennom solid turning hele året kvalifiserte Magnus seg til ei nysatsing i Turn Menn 
NGTF, 

  

yngre juniorgruppe. Gratulere! NM junior ble avholdt i Kabelvåg. ATM TTF klarte dessverre ikke stille 
med lag for første gang på mange år. Dette skyldes at flere av våre juniorer enten var skadet eller 
syke. Trym Berge-Johansen og Elias Helland begge 16 år representerte TTF. Ingen av våre gjorde 6-
kamp. Dette året ble det med en finaleplass i bøylehest til Elias Helland. Der gjorde han sakene veldig 
bra og hentet hjem en bronsemedalje. Gratulerer! 

 

NM senior ble arrangert på Elverum. ATM stilte kun med en deltaker i denne konkurransen. Magnus 
Dahl-Hansen turnet tre apparater og kvalifiserte seg til svingstang 

finalen. Magnus var svært nærme medalje, men falt på et slippelement i finalen. Uansett gratulerer 
til Magnus og trenere! En lang turnkarriere går mot slutten, og Magnus har vært 

og er en skikkelig TTF`er!! ATM er stolte av slike utøvere! 

 

Nasjonal Rekrutt Konkurranse ble avviklet i Holmen. TTF deltok med fire gymnaster, og klarte akkurat 
å stille lag i konkurransen. Laget ble nummer 4 av 6 deltakende lag, kun 3 poeng bak bronse. 

 

I november var det Norges Finale i Hokksund. Troms og Finnmark klarte denne gang å stille lag, med 
å flytte en utøver opp en klasse. Deltakere var Jakob Åberg, David Lian, Birk Wilhelmsen, Olav 
Batalden, Trym Berge-Johansen og Elias Ingebrigtsen. De gjennomførte en god konkurranse og 
plukket med seg flere medaljer individuelt. Trym Berge-Johansen (kl.15-16 år) ble nr.3 av 15 
deltakere i 6-kampen. Elias Ingebrigtsen 

vant 2 sølv og 2 bronse i finalene (kl.17-18 år). Trym 

Berge-Johansen vant 2 gull og ett sølv i finalene (kl.15-16 år). David Lian vant 1 sølv i frittstående 
(kl.13-14 år). Gratulerer gutter og trenere! 

 

Lofoten Open ble igjen en flott konkurranse for våre utøvere. I de ulike klassene plukket våre 
Tromsøgutter med seg de aller fleste av medaljene og finaleplassene. Vi savner større konkurranse 
fra våre 

  

naboklubber, og forsøker å bidra med vår kompetanse for nivå økning i hele Nord-Norge. Lofoten 
Open er et flott arrangement for våre yngre gymnaster, men også viktig for de litt eldre, da denne 
konkurransen fint kan benyttes til å teste ut nye elementer. ATM bør for ettertiden fortsette å delta 
der med mange gymnaster. 
 

Gruppens	økonomiske	situasjon	2021	
	

Saldo 31.12.2021. 99 000 (men i overkant av 70000,- av egenandeler er ikke medregnet her da 

dette er egenandeler som ikke ble krevd inn før i 2023 

 
Utgifter 2022. 208 000 

Dugnadsinntekter. 43 720 

Egenandeler. 125 500 (inkl fra andre klubber regionsamlinger) 
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Hva vi har brukt penger til siste året NC1 Sotra 15 000 

NC2 Stavanger 13 500 

Regionsamling Narvik 18 500 

Barents 15 000 

NM Junior 14 200 

NM Senior 7 600 

Treningssamling junior Barcelona 55 500 Treningssamling 

Tromsø August 1700 NC3 Elverum 8 800 

Treningssamling junior Oslo 14 700 Unni og Harald 6 300 

Lofoten Open 18 100 

Norgesfinale 4 200 

Landslagssamling Stavanger 14 900 

Totalt 208 000 

 

Hva vi budsjetterer med i 2022 Norgescup 1. 16800 

NNM Narvik 34200 

Norgescup 2. 11500 NM Jr. 11200 

Sommersamling August. 18000 

Norgescup 3. 35000 

Nasjonal rekrutt. 13400 

Lofoten Open. 22900 

Totalt 163000 

 
Dugnadsinntekter 2022 

 
Spons KSAT Lofoten open 11000 Glød + rakettnatt 

13620 Tannbørster 19100 

Totalt. 43 720 

 
Dugnadsinntekter 2023 

 
Flaskeinnsamling x 2 (Treningssamlinger, BKTS) 

Jordbærplanting i sommer
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Vurdering	av	aktivitet	i	forhold	til	mål	
Generelle mål i 2023: 

 

-Opprettholde en sunn økonomi 
ATM har litt større utfordringer enn tidligere med å opprettholde en fortsatt solid økonomi. ATM har 
til nå klart å dekke noen av 

  

utgiftene for gymnastene i forbindelse med reising til samlinger og konkurranser. Men, knyttet til TTF 
er det utfordringer som også påvirker ATM. Samtidig med en noe redusert medlemsmasse og 
reduserte dugnadsinntekter kan dette gi utfordringer framover med drift. 

 

Vi har i år fått med flere foreldre til de yngste utøverne som vil bli med i styret og deltar mer aktivt 
med ulike aktiviteter i ATM. Det er framstilt ønsker om å fokusere på konkrete dugnadsoppdrag i 
stedet for salgsdugnader. Her trengs idedugnad og gode krefter til å få dette til og gjennomføring. 
 

- Organisere felles sosiale sammenkomster for hele foreldregruppa. 

 

- Iverksette samarbeid med fysioterapeuter i forhold til forebygging/behandling i samarbeid med 
ATK, skjer nå ila 2023 

 
 

Sportslige mål i 2021: 

 
Gi alle våre konkurranseutøvere sportslig utvikling og fortsette å utvikle gode og kvalifiserte 

treninger. 

ATM har gjort sitt beste for å kunne tilby så gode treningsmuligheter og opplevelser som mulig til 

alle våre gymnaster. Konkurranse resultatene viser at vi varierer litt i prestasjoner, og at vi må 

fortsette å utvikle godt treningsmiljø og kultur. Rekruttere en ny aspirantgruppene med barn under 

8 år. ATM har ikke startet arbeidet med gutter under 8 år i 2022, men har hatt fokus på å etablere 

gode treninger og stabil gruppe i aspirantgruppa som ble startet i 2021. Dette arbeidet ser lovende 

ut. Takk til Jon-Erik Johansen, Steingrim Svenning og Vasily Manjakkin. 

 
Kvalifisere nye utøvere til landslagsgrupper 
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ATM har framstilt en ny utøver til landslagsgruppa i 2022. Magnus Ø Schønning kvalifiserte seg til 

deltakelse i Yngre Juniorgruppe NGTF. 

 
Prestasjoner i NM 

Her har vi nok ikke klart å oppnå våre målsettinger, både når det gjelder junior- og seniorklassen. Vi tok 

en medalje i junior NM, men klarte ikke stille lag verken i Jr eller sr. 

 
 
Tor Steensrud 
På vegne av styret i ATM
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Årsberetning	Avdeling	Turn	Kvinner	2022	

	
Styrets sammensetning  

Leder: Jarl Figenschou 
Nestleder og økonomi: Arnfinn Hykkerud Steindal  
Sportslig koordinator: Knut Einar Larsen 
Dugnadsansvarlig/arrangement: Therese Bjørnflaten Ytterstad  
Medlem og regionkontakt: Brynjar Lien Schulerud  
Koordinator fly/hotell: Vegard Nilsen  
Kiosk og dugnad: Julie Karlsson  
 

Styrets arbeid  
Årsmelding 2022 legges frem i foreldremøte 1.mars 2023 
 

Møter og representasjon:  
I 2022 har ATK hatt 
• Styremøter, 7 stk med ca 10 saker pr møte  
• Foreldremøter: 1 stk  
• Årsmøte ATK 2021  
ATK var representert i hovedstyret med Jarl Figenschou (avdelingsrepresentant). Foreldre med barn i ATK i 
hovedstyret er Julie Karlsson. Knut Einar Larsen er representant i Sportslig Utvalg i TTF.  
 

Aktivitet/ Idrettslige resultater  
Trenere:  
Ansatte trenere:  
Vicentiu Roman; 80%  
Catalin Drunea; 60%  
 
Timetrenere:  
Tilde Echroll  
Malin Saura Berg  
Maria Saura Berg  
Caroline Årnes 
Også bruk en del andre trenere i spesifikke samlinger 
 
Dommere (representert TTF):  
Hanna Åberg  
Caroline Årnes 
Maria Saura Berg (kretsdommer) 
Tilde Echroll (kretsdommer) 
 

Sportslige resultater 2022:  

ATK har gjennom 2022 gått fra 18 gymnaster, til på det meste 35 gymnaster. Ved utgangen av året hadde 
vi 32 gymnaster:  

-        19 aspiranter  
-        6 rekrutter  
-        7 klasse 1- 3  

2022 har vært første året med mer eller mindre normal aktivitet etter 2 amputerte år på grunn av Covid. 
Det har vært gjennomført konkurranser som normalt, og våre gymnaster har til sammen deltatt på 8 
konkurranser gjennom året. Dessverre har nye seedingsregler forhindret oss fra å delta i NM junior, der vi 
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kunne hatt flere gymnaster med. Vi har også kunnet gjennomføre flere treningssamlinger, alle i Tromsø, 
både kun for våre egne gymnaster med besøk av Madalina Tanase, og sammen med både ATM og 
gymnaster fra andre klubber. 

Av spesielle høydepunkter fra konkurransesesongen trekker hovedtrener frem Norgesfinalen i Hokksund, 
der man både konkurrerer som lag for kretsen og individuelt. Her gjorde laget en flott konkurranse og ble 
nummer 4, mens den individuelle konkurransen fikk Maria Vendela Haraune en flott tredjeplass all-round i 
Klasse 2. I tillegg hadde vi flere finaleplasser, der Ingeborg Ytterstad, som for anledningen hadde flyttet 
opp en klasse, imponerte med en flott andreplass i bom finalen. 

Ellers trekkes Barentskonkurransen frem der gymnastene fikk representere Norge. Selv om det ble en 
tredjeplass bak Sverige og Finland, var det gode resultater på et svært ungt lag fra Norge. 

 
Konkurranser 2022 

Barentskampen 2022 Luleå, 2022-04-09 

Senior: Norge 3. plass 

Deltakere for Norge (alle fra TTF/ATK): Ingeborg Sofie Hykkerud Steindal, Heide Hagen Sørum, Selma Sofie 
Berglund, Ingeborg Ytterstad, Michelle Røstad  

Nasjonal rekruttkonkurranse Sotra Turnhall, 2022-10-22 

Lagkonkurranse: 7. plass 

Rekrutt 12 år: nr. 11 Kristine A Sivertsen, nr. 12 Ingrid Sofie Amundsen Grunnvåg, nr. 18 Eira Lien Schulerud  

Unisport Norges cup nr. 1 Turn kvinner Holmen Turnhall, 2022-03-19 

Lagkonkurranse: 5. plass 

Klasse 1: nr. 9 Ingeborg Ytterstad, nr. 10 Selma Sofie Berglund, nr. 31 Michelle Røstad, nr. 33 Heidi Hagen 
Sørum, nr. 50 Aurora Brustad 

Klasse 2: nr. 8 Maria Vendela Haraune, nr. 16 Ingeborg Sofie Hykkerud Steindal 

Unisport Norges cup 2 Turn kvinner Hokksund, 2022-04-23 

Lagkonkurranse: 8. plass 

Klasse 1: nr. 27 Heidi Hagen Sørum, nr. 60 Aurora Brustad, nr. 93* Ingeborg Ytterstad, nr. 95* Michelle 
Røstad 

Klasse 2: nr. 11 Maria Vendela Haraune, nr. 12 Ingeborg Sofie Hykkerud Steindal 

IFACT Norges Cup nr. 3 Turn Kvinner Kristiansand, 2022-10-08 

Lagkonkurranse: 5. plass 

Klasse 1: nr. 6 Ingeborg Ytterstad, nr. 15 Selma Sofie Berglund, nr. 30 Aurora Brustad, nr. 39 Heidi Hagen 
Sørum, nr. 65 Erle Marie Kvello Fjeldstad 

Klasse 2: nr. 5 Maria Vendela Haraune, nr. 12 Ingeborg Sofie Hykkerud Steindal 
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Norgesfinalen Hokksund, 2022-11-26 

Lagkonkurranse: 4. plass 

Klasse 1: nr. 6 Selma Sofie Berglund, nr. 14 Aurora Brustad, nr. 19 Heidi Hagen Sørum, nr. 37 Erle Marie 
Kvello Fjeldstad 

Klasse 2: nr. 3 Maria Vendela Haraune, nr. 11 Ingeborg Ytterstad 

Klasse 3: nr. 7 Ingeborg Sofie Hykkerud Steindal 

Finaler: 

Klasse 1: Selma Sofie Berglund nr. 6 Hopp, nr. 5 Skranke, nr. 4 Bom 

Klasse 2: Maria Vendela Haraune nr. 4 Skranke, Ingeborg Ytterstad nr. 6 Hopp, nr. 2 Bom 

Klasse 3: Ingeborg Sofie Hykkerud Steindal nr. 6 Hopp 

NNM Turn kvinner og Turn menn Tromsø, 2022-05-07 

Aspirant (oppvisning): Deltakere Ingunn Hald Tennås, Alma Bjerkås, Leah Årnes, Laura Henriksen, Heidi 
Ybarra Nilsen, Nike Figenschou 

Rekrutt 12 år: nr. 1 Kristine Agnete Sivertsen, nr. 2 Eira Lien Schulerud, nr. 3 Mali Karlsson 

Klasse 1: nr. 1 Ingeborg Ytterstad, nr. 2 Selma Sofie Berglund, nr. 3 Heidi Hagen Sørum, nr. 5 Aurora 
Brustad 

Klasse 2: nr. 2 Maria Vendela Haraune, nr. 3 Ingeborg Sofie Hykkerud Steindal 

I finalene tok TTF/ ATK til sammen 9 gull-, 10 sølv- og 9 bronsemedaljer 

Lofoten Open Kabelvåg, 2022-11-05 

Aspirant (oppvisning): Flere deltakere fra TTF/ATK 

Rekrutt 12 år: nr. 1 Kristine Agnete Sivertsen, nr. 2 Eira Lien Schulerud, nr. 3 Ingrid Sofie Amundsen 
Grunnvåg 

Klasse 1: nr. 1 Ingeborg Ytterstad, nr. 3 Heidi Hagen Sørum, nr. 15 Erle Marie Kvello Fjeldstad 

Klasse 2: nr. 2 Ingeborg Sofie Hykkerud Steindal 

I finalene tok TTF/ ATK til sammen 5 gull-, 10 sølv- og 2 bronsemedaljer 

 
Gruppens økonomiske situasjon  
 
Etter et par rolige pandemi-år var det i 2022 større økonomisk aktivitet. 
 
ATK hadde utgifter for å dekke reise, kost og losji for trenere til flere konkurranser, blant annet NC1, NC2, 
NC3, Nasjonal rekrutt og Lofoten Open. 
 
Det ble gjennomført flere inntektsbringende dugnader. I mai/juni ble det gjennomført en flaskeinnsamling 
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(37 264, –). Vi deltok som frivillige på Rakettnatt i august (25 920, –) og Glød-konserten i september (22 
680, –). De som ikke hadde anledning til å stille som frivillig på Glød-konserten, gjennomførte en 
flaskeinnsamling (17 800, –). 
 
ATK og ATM arrangerte i samarbeid en treningssamling i desember for gymnaster fra hele landet. Fra 
denne treningssamlingen ble det et overskudd på 80 000, –. Dette gikk i sin helhet til Tromsø turnforening. 
 
Saldo for ATK sin konto pr. 1. januar 2022 var 36 381 kroner. 31. desember 2022 var saldo 174 446 kroner. 
ATK har, med andre ord, i løpet av 2023 opparbeidet seg større egenkapital enn på mange år. Dette ble 
oppnådd ved hjelp av stor dugnadsaktivitet. 
 

Dugnad 2022  
● Støvsuging av i hallen 1 gang pr uke (TTF) 

● Kafevakter mai (TTF) 

● Flaskeinnsamling vår 1500,- (ATK) 

● Arrangør av NNM mai (TTF) 

● Våroppvisning kafevakter og skaffe premier (TTF) 

● Salg av Isbilen gavekort (TTF) 

● Salg av sokker (TTF) 

● Treningssamling med Madalina juni (ATK) 

● Treningssamling m/ ATM aug (ATK) 

● Treningssamling med Madalina aug (ATK) 

● Rakettnatt aug (ATK) 

● Nedrigging av hallen pga nye lysarmatur aug(TTF) 

● Rundvask i hallen aug(TTF) 

● Kafevakter Sept (TTF) 

● GLØD eller flaskeinnsamling sept (ATK) 

● Toalettpapir salg nov (TTF) 

● Juleoppvisning kafe og skaffe premier nov (TTF) 

● Apparatturnsamling ATK/ATM des (ATK sitt bidrag til TTF) 

● Utlevering av toalettpapir des (TTF) 

 
Sosialt 2022  
● Sommeravslutning/-grilling sammen med ATM i forbindelse med samling (juni) 

● Foreldrefest (november) 

● Julepizza og bowling for ATK-jentene (desember) 

 
 
Vurdering av aktivitet i forhold til mål  

2022 har vært et lysere år enn 2021, med tanke på aktiviteter og konkurranser. Det har vært god 
konkurranseaktivitet og svært god dugnadsinnsats. I januar 2022 sluttet dessverre 5 av våre eldste jenter, 
og vi var da 20 aktive turnere i ATK. I løpet av våren og høsten inkluderte vi derfor 18 nye jenter for å 
skape en mer robust avdeling. Ytterligere 6 Jenter sluttet i løpet av høstterminen. Som mest var vi oppe i 
35 jenter, og på slutten av året var vi 32 jenter i ATK. Det er det meste ATK har vært, noe som er svært 
positivt med tanke på framtiden. 
 
I og med et stort inntak, har det vært en del endringer i gruppene, og vi har fått bruke en del tid på å 
inkludere nye jenter og foreldre i ATK-miljøet. Vi så også i løpet av høsten at vi må arbeide med hvordan vi 
deler inn gruppene våre. Dette kommer styret til å arbeide med våren 2023 for å skape en bedre 
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forutsigbarhet for jentene og foreldrene med tanke på treningsmengde og gruppetilhørighet.  
 
Vi har hatt en del skader blant noen av jentene, men det har vært relativt stabilt og bra i 2022. 
 

Generelle målsettinger for 2023  
● Glade gymnaster i et trygt, inkluderende og stimulerende sosialt miljø prioriteres alltid høyt. Vi 

bør ha ekstra fokus på å beholde de eldste jentene, da vi trenger gymnaster over et bredt 

aldersspenn. Jentene har et godt miljø seg imellom og det er viktig å fokusere på videre.  

● Gi gymnastene et tilbud der de kan utvikle seg individuelt og som lag  

● Fortsatt høyt aktivitetsnivå med deltakelse i alle råd og utvalg i TTF.  

● Fortsette å rekruttere trenere fra ATK. Legge til rette for opplæring og kurs internt og eksternt  

● Rekruttere dommere blant egne gymnaster  

● Beholde den gode økonomiske likviditeten som vi har opparbeidet i 2022 

● Gjennomføre flere sosiale aktiviteter, både for jentene og for foreldrene i ATK 

● Gjennomføre utøversamtaler for jenter som er 12 år og eldre. 

 
Idrettslige målsetninger:  
● Beholde gymnaster på et høyt sportslig nivå  

● Delta i konkurranser på nasjonalt nivå. Stille med gymnaster individuelt og som lag i nasjonal 

rekrutt, NM jr og NM senior. Gode resultater i konkurranser, og fortsette å representere og vise 

frem flotte TTF-utøvere  

● Gi gymnastene økt grad av medbestemmelse ift. egen treningshverdag etter hvert som de blir 

eldre for eksempel i form av eget møte med gymnaster, hovedtrener og foreldre.  

● Gjennomføre treningssamling i Portugal i august sammen med Pegasus (Storbritannia) for jentene 

som er i konkurransealder (fyller 11 år eller eldre) 

● Opprettholde fornøyde og aktive trenere - Vince i 80% ATK stilling, Catalin i 60% og våre 

timetrenere. 

 
 
ATK har gjennom tiden hatt utfordringer med å beholde seniorturnere. Dette må ATK ha bevissthet rundt, 
og legge til rette for å beholde fremtidige seniorer. Sportslig og sosialt vil dette gi et godt grunnlag for 
videre ambisjoner i ATK.  
 
 
Vedtatt av årsmøtet ATK  
 
1.mars 2023  
 
Jarl Figenschou, Arnfinn Hykkerud Steindal, Knut Einar Larsen, Therese Bjørnflaten Ytterstad, Brynjar Lien 

Schulerud, Vegard Nilsen og Julie Karlsson
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