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ÅPNING

På vegne av styret ønsket leder, Randi Pedersen, delegatene og observatørene velkommen til
Norges Kvinnelige Gymnastikkveteraners 15. ting. Spesielt velkommen til Lovkomiteens
medlem Ragnhild Bjørløw Røysi, . Æresmedlem Reidun Lundsrud var påmeldt til Tinget,
men måtte dessverre melde avbud.
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Tinget i år er det første tinget som avholdes utenfor den ordinære tiden for Landsturnstevnet.
Lederen har vært spent på deltagerantallet i og med at tinget holdes dagen før åpningen av
landsturnstevnet. Det er kommet inn mange forslag til behandling. Det er ønske at det blir et
konstruktivt ting med konstruktive debatter. Det tyder på at medlemmene er engasjerte.
Det vil bli pause ca kl. 13.30. I pausen serveres rundstykker, kaffe/te. NKGV betaler dette.
Alle de tilstedeværende ble bedt om å minnes de av våre medlemmer som er gått bort siden
forrige ting. Forsamlingen reiste seg og markerte dette med 1 minutts stillhet. Leder lyste
fred over deres minne.
Sak 2

GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Frafall fra deltagerlisten:
Delegat nr 15, Anne Berit Smith, Brevik Idrettslag Turngruppe.
Delegat nr 22, Line Larsen, Eidsvold Turnforening, Gymn og Turn
Observatør 83, Brita Nicolaysen, Gymnastikk og Turnforeningen Bjart
Observatør 92, Mari Ann Ødegaard Jensen, Langesund Turnforening
Observatør 93, Tove Mathiesen, Lørenskog Gymnastikklag
Observatør 94, Kari Wettre, Oppegård Idrettslag
Korrigert navn fra listen:
Delegat nr 33, Bjørnhild Olsen, Kristiansand TIF
Delegat nr 27, 28 og 29 representerer Haugesund Turnforening
Delegata nr 37, Bjørg Helander, Lørenskog Gymnastikklag
Delegat nr 62, Olea Hals, Tromsø Gymnastikklag
Delegat nr 63, Bjørg Schølberg, Trondhjems Turnforening
Delegat nr 66, Berit Flesaker, Vestfossen Idrettsforening
Observator 86: Molla Foss, Buskerud Kvinnelige Gymnastikk Veteraner
Observatør 88, Karin Michaelsen, Eidsvold Turnforening, Gymn og Turn
Observatør 100, Kari Johnsen, Tromsø Gymnastikklag
Observatør 104, Bjørg Gimse, Kongsberg Ifs Turngruppe
Observatør 105, Harriet Hammersmark, Kristiansands Turnforening
Observatør 106, Anne Lise Markus, Tromsø Gymnastikklag
Martha Bjerkan, leder av valgkomiteen
Berit Glesaaen Nyberg, gjest.
Sak 3 a.
Vedtak:

GODKJENNING AV INNKALLINGEN
Enstemmig vedtatt

Sak 3 b.

GODKJENNING AV SAKSLISTEN

Det ble framsatt forslag om at BUDSJETT kommer inn som ny sak pkt 9. Valg av styre og
videre punkter på sakslisten forskyves og får følgende nummerering;
10 - valg av styre
11 - valg av revisor og vararevisor
12 - valg av valgkomite
13 - som blir siste punkt valg av lovkomite
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Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Sak 3 c.
GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN
Forslag til forretningsorden:
1. Ingen representant kan gis ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
Taletiden settes til: 3 minutter første gang
2 minutter andre gang
1 minutt tredje gang
Det er adgang til å foreslå at taletiden ytterligere begrenses, likeledes er det adgang til å
foreslå å sette strek.
2. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutts taletid.
3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og inneholde forslagsstillers navn og
forening/lags navn. 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
4. Med unntak for lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall.
5. I protokollen føres alle forslag inn og vedtak som er truffet med antall stemmer for og i
mot.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Det er 61 stemmeberettigede medlemmer tilstede.
Sak 4.

KONSTITUERING

Styret foreslår følgende:
4 a.
Valg av dirigent
Forslag: Berit Glesaaen Nyberg,
Vedtak: Enstemmig valgt
4 b.
Valg av sekretær
Forslag: Karin Michaelsen,
Vedtak: Enstemmig valgt

Hamar Idrettslag

Eidsvold Turnforening

4 c.

Valg av to representanter til å undertegne protokollen
Forslag: Brit Mørk,
Gymnastikk og turnforeningen Bjart
Laila Myhrer,
Eidsvold Turnforening
Vedtak: Begge enstemmig valgt
4 d.

Valg av tellekorps
Forslag: Inger Aateigen,
Kjellaug Hidle
Else Johnsen
Reserve:
Kari Høyvik
Vedtak: Enstemmig valgt

Lillehammer Turnforening
Stavanger Turnforening
Rana Turnforening
Haugesund Turnforening
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Tingets valgte dirigent Berit Glesaaen Nyberg, overtar ledelsen av tinget. Til orienterig har
observatørene og representanten fra lovkomiteen talerett. Til sammen er det 61
stemmeberettigede delegater.
Sak 5.

STYRETS BERETNING ÅRENE 2009 – 2012

Dirigenten gjorde delegatene oppmerksom på at kun uteglemte forhold/personer/ kan tas opp
under opplesning av beretningen.
Delegat nr 34, Hanna-Marie Steen-Stenersen, Langesund T.F foreslo at beretningen leses side
for side. Beretningen er sendt ut på forhånd og dirigenten mente at medlemmene har hatt godt
grunnlag for å sette seg inn i innholdet.
Forslag fra dirigenten at beretningen sees på side for side under ett.
Vedtak: Vedtatt mot 1 stemme
Under gjennomgang av beretningen fremkom følgende merknader der følgende hadde ordet i
saken:
 Delegat nr 8, Ragnhild Bjørlow Røysi, Drammens T.F til side 5, under kontakter over
15 år i 2009. Rette dato fra 1992 til 1979.
 Delegat nr 22. Line Larsen Eidsvold T.F til side 5, under 5. avsnitt. Liste opp de lag
som har meldt seg ut på lik linje med de lag som har meldt seg inn. Dette vil bli tatt
inn i framtidige beretninger.
 Side 6, Ragnhild Rach,, Drammens Turnforening, tildelt Isfjell i 2009.
 Dirigenten til side7, i 2011 var deltagerantallet under Gymnaestradaen i Lousanne 204
deltagere.
 Delegat nr 17, Inger Marie Holte, Buskerud Kvinnelige Gymnastikk Veteraner til side
7, De som søker om midler fra stipend og fond, skal det fremgå i beretningen til
hvilket prosjekt midlene er søkt til.
 Delegat nr 47 Sylvia Nygren, Rana T.F. til side 7, Til tingfesten i 2009 ble Sylvia
Nygren, Rana Turnforning, invitert til å takke for maten, ikke være toastmaster.
 Delegat nr 47 Sylvia Nygren, mente at særtroppene fra Nordland Fylke og Tasta Turn
som deltok i Golden Age, Montecatini, Italia, bør få godkjenning til å kjøpe staver..
 Delegat nr 59 Brit Ellingesen, Tasta Turn, Riktig navn på instruktøren skal være Tone
Røksund.
Følgende hadde ordet i saken:
Delegat nr 31, Gerd Fjellum, Høyenhall Gymnastikkforening:
NKGVs plass i NGTFs organisasjon på side 8, hvor langt er prosessen kommet. Leder Randi
Pedersen svarte at NGTF avsluttet prosessen på tinget til NGTF i Tromsø i 2010.
Delegat nr 21 Laila Myhrer, Eidsvold T.F
Hvorfor ble prosessen avsluttet. Leder Randi Pedersen svarte at hun kjenner mindre til dette.
Delegat nr 67, Marta Bjerkan, Trondheims turnforening, har ledet prosessen og er den som
kan orientere om saken. Forslaget til NGTF til Tinget i Tromsø, ble vist på overhead slik at
delegatene kunne lese forslaget. NKGV og NTV søkte begge på samme grunnlag. Marta
Bjerkan hadde ingen tilføyelser.
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Vedtak: Styrets beretning for 2009 – 2012 godkjent med ovennevnte korrigeringer og at
midler tildelt fra stipend og fond skal oppgis hva prosjekt det er søkt midler til og at lag som
melder seg ut listes opp.
Sak 6 REGNSKAP FOR ÅRENE 2009 – 2012
Kasserer Målfrid Tornes, Haugesund Turnforening, gjennomgikk regnskapene. For året 2009
var det ekstra utgifter på grunn av Landsturnstevnet og Tinget til NKGV. Årene 2010, 2011
og 2012 har gitt overskudd.
Delegat nr 17, Inger Marie Holte, Buskerud Kvinnelige Gymnastikk Veteraner.
Det har vært nedgang i antall medlemmer og innbetalinger av kontingent har gått merkbart
ned. 11,7% fra 2010 – 2011, 1,4% nedgang i 2011 og i 2012 en nedgang på7,4 %.
Ett av svarene på nedgangen kan være at fra 2009 til 2010 meldte 24 lag seg ut. I tillegg har
NGTF lansert Seniorgymnastikk. Og ikke minst at Vestfold Kvinnelige Gymnastikk
Veteraner meldte seg ut an blokk. Noen faller også fra på grunn av naturlige årsaker som
alder.
Delegat nr 3, Tove Lian, styret
Informerte om at det er viktig at kontaktene tar ansvaret og melder om endringer til
medlemsregisteret. Det er gjort en betydelig jobb i de siste årene med å følge opp listene når
det blir naturlig bortgang.
Delegat nr 21 Laila Myhrer, Eidsvold T.F,
Spørsmål til regnskapet om hva regulert varebeholdning betyr. Kasserer forklarte at i løpet av
året går det varer inn og ut. Ved årets slutt telles lageret. For eksempel er innkjøpt stoff til å
sy drakter av, blir liggende til neste år. Ved årets slutt telles varebeholdningen. De aktuelle
varene fremkommer i oversikten NKGVs varebeholdning, på side 11.
Delegat nr 17, Inger Marie Holte, Buskerud Kvinnelige Gymnastikk Veteraner,
Ber om navn på bankene slik at det ikke bare er kontonummer som oppgitte i Balansen. Alle
kontonr som starter med 42 er samme bank, Nordea. Banken som starter med kontonr 1612.
er DnB.
Vedtak: Neste regnskap tar inn bankenes navn i tillegg til kontonummer.
Regnskapet for 2009 viser et underskudd på kr - 93 014,30 og for 2010 viser et overskudd på
kr 31 616,23. Egenkapital pr 31.12.2010 er kr 367 122,49.
Revisjonsberetning for 2009 og 2010 ble lest av kasserer og revisor anbefaler regnskapet
godkjent.
Regnskapet for 2011 viser et underskudd på kr -2 761,74. Egenkapital pr 31.12.2011 er
kr 364 360,-.
Revisjonsberetning for 2011 ble lest av kasserer og revisor anbefaler regnskapet godkjent.
Regnskapet for 2012 viser et overskudd på kr 29 316,83. Egenkapital pr 31.12.2012 er
kr 39366,58. Her er det en skrivefeil. Riktig tall er kr 393 677,58.
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Vedtak: Regnskapet 2009 – 2012 enstemmig godkjent
SAK 7

INNKOMNE FORSLAG

Dirigenten informerte om at lovsaker krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer for å bli gyldig.
I tillegg skal alle forslag leveres skriftlig. Dersom forslag ikke leveres skriftlig kan forslaget
ikke tas opp til votering.
Leder Randi Pedersen informerte om at det har kommet inn mange forslag og styret har jobbet
seg gjennom forslagene og levert sine innstillinger.
Forslag 1 fra Lovkomiteen i NKGV:
NKGVs lov § 4, sak 8, bokstav D: UTGÅR. Begrunnelse; Lovkomiteen mener det ikke er
bruk for egen lovkomite i NKGV.
Styrets innstilling: Styret anbefaler å vedta forslaget.
Følgende hadde ordet i saken:
Delegat nr 30, Anne Stene. Høybråten og Stovner IL
Delegaten ber om at forslaget vedtas.
Delegata nr 34, Hanna-Marie Steen-Stenersen, Langesund T.F,
Mener at Tinget ikke kan stemme over forslaget da loven som omtaler § 4. ikke var delt ut
med sakspapirene i forkant av Tinget. Defor har delegatene ikke grunnlag for å stemme over
forslaget.
Delegat nr 8, Ragnhild Bjørlow Røysi, Drammens T.F.
Som mangeårig veteran håper jeg alle har lest loven. Det står i § 4, sak 8, D – Lovkomite
bestående av 3 medlemmer. Har deltatt som medlem i lovkomiteen siden 1990. Forslag til
vedtekter sendt til styret etter Tinget i Kristiansand, men det er ikke kommet tilbakemeldinger
på forslaget.
Delegat nr 46 Ragna Lorentzen, Pors I.F, Turngruppe,
Informerte om at det i ht tidligere president i NGTF, Stig Nilsen, kan ikke NKGV ha lover,det
skal være vedtekter.
Tingets dirigent bekrefter at det ikke er anledning til å ha noen lov som går på tvers av NIFs
lovverk.
Styrets leder Randi Pedersen presiserte at NKGV ikke er underlagt NGTF.
Dirigenten ber om at Tinget skal ta stilling til to forslag:
1. Tinget skal ikke stemme over forslaget på grunn av at lovene ikke var vedlagt
tingdokumentene.
2. Loven skulle vært delt ut og man skulle stemme over forslaget fra lovkomiteen til slutt
etter at valgkomiteen var valgt.
Vedtak: Avstemmingen viste flertall for forslag 1, 9 var i mot
Man gikk så tilbake til avstemming om forslag fra lovkomiteen, skal det være lovkomite på 3
medlemmer eller ikke.
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Vedtak: Vedtak: Flertallet er for nedleggelse av lovkomiteen, 5 for å beholde lovkomiteen.
Lovkomiteen er nedlagt
Forslag 2 fra Rana Turnforening. Presenterte valgkomiteens forslag til styre i innkallingen til
Tinget.
Styret anbefaler: Valgkomiteens innstilling gjøres kjent for det sittende styre og forslagene til
nytt styre følger tingdokumentene.
Følgende delegater hadde ordet :
Delegat nr 47 Sylvia Nygren, Rana T.F.
Det er viktig for medlemmene å vite hvilke kandidater de skal stemme på. Valgkomiteen har
holdt sin innstilling hemmelig i år. Ikke en gang de som har sagt ja til gjenvalg har fått vite
om de er innstilt eller vraket.
Delegat nr 64, Britt Mellegaard, Trondheims T.F,
Har deltatt i valgkomiteen både i NIF og NGTF. Det ville blitt store problemer om ikke
innstillingen til valgkomiteen var presentert på forhånd.
Delegat nr 17, Inger Marie Holte, Buskerud Kvinnelige Gymnastikk Veteraner.
Foreslår at både faglig og organisatorisk erfaring skal tas med i forslag til kandidater i form av
CV. Foreslår endring om at faglig bakgrunn skal med.
Delegat nr 47 Sylvia Nygren, Rana T.F.
Det faglige dekkes opp av organisatorisk, men det er greit å splitte opp i to ord.
Delegat nr 17, Inger Marie Holte, Buskerud Kvinnelige Gymnastikk Veteraner
Tilføye organisatorisk og faglig bakgrunn. ??
Det stemmes over forslaget fra Rana Turnforening.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Lunsjpause fram til kl 14.00.
Tingforhandlingene gjennopptatt kl. 14.30.
Sak 7. Innkomne forslag fortsetter.
Lillehammer Turnforening har sendt inn forslag om bruk av drakter. Dirigenten forespør om
noen ønsker å presentere forslagene eller gi en begrunnelsen. Ingen presentasjon.
Rognan IL Turngruppe, Narvik Turnforening og Rana Turnforening har sendt inn forslag om
bruk av NKGVs drakt for krets- og lagstropper.
Stavanger Kvinnelige Gymnastikk Veteraner foreslår at oppvisningstropper får unntak når
troppen består av veteraner.
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NKGVs styre anbefaler følgende vedtak; Det åpnes for at medlemmer av NKGV kan delta på
stevner, både nasjonale og internasjonale stevner med krets- og lagstropper som NKGV-ere i
tillegg til NKGVs fellestropp.
NKGVs offisielle drakt kan brukes som oppvisningsdrakt, og at alle deltagere kan kjøpe
NKGVs «staver».
Forutsetning for deltagelse med andre program enn fellesprogrammet er at program og
musikk er godkjent av NKGVs styre.
Delegat nr 17, Inger Marie Holte, Buskerud Kvinnelige Gymnastikk Veteraner.
Det er ikke lett å forstå dette i forhold til loven, §6. Konsekvens for svaret fra styret kan bli
at både nasjonalt og internasjonalt kan det dannes særtropper. Eksempel: Lillehammer,
Stavanger og Hamar deltar med særtropper hver for seg. Deltagerantall 10 stykker hver.
Delegaten brukte eksempler for å belyse at det kan bli mange småtropper og at fellestroppen
vil bli mindre, da det ikke er mange som vil stå på to tropper. Taletiden brukt.
Delegat nr 64, Britt Mellegaard, Trondheims T.F,
NKGVs styre har sammenfattet de tre forslagene og stiller spørsmål til forslaget. NKGVs
fellestropp kan få synkende deltagelse til fordel for mindre småtropper. Hva blir det da igjen?
Vi skjærer den grenen vi sitter på. Her på Hamar er det egne særtropper. Anbefaler at styret
frafaller sitt forslag. Nytt forslag levert inn fra Trondhjems Turnforening, v/Britt Mellegaard:
 På nasjonale og internasjonale stevner kan NKGVs offisielle drakt kun brukes som
oppvisnigsdrakt på NKGVs fellestropp.
 NKGV-ere som deltar på andre tropper enn NKGVs fellestropp gis anledning til å
kjøpe NKGVs «staver».
Dirigenten foreslår for tinget å sammenfatter til to forslag:
Forslag 1 - Styrets forslag sammen med forslagene fra de tre foreningene; Rognan IL
Turngruppe, Narvik Turnforening og Rana Turnforening og
Forslag 2 – Forslaget fra Trondheims Turnforening.
Det er enighet om disse to forslagene.
Forslaget fra styret leses
Forslaget fra Trondheims Turnforening leses
Forslagene settes opp mot hverandre.
Vedtak: Styrets forslag ikke vedtatt
Forslag fra Trondheimsturnforening leses og forslagsstiller har ingen motsigelser til forslaget:
 På nasjonale og internasjonale stevner kan NKGVs offisielle drakt kun brukes som
oppvisnigsdrakt på NKGVs fellestropp.
 NKGV-ere som deltar på andre tropper enn NKGVs fellestropp gis anledning til å
kjøpe NKGVs «staver».
Vedtak: Vedtatt med overveiende flertall.
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Forslag fra Rogaland Kvinnelige Gymnastikk Veteraner:
Ingen øvelser skal foregå på gulvet, heller ei på kne.
Rogaland ønsket ikke ordet i saken.
Delegat nr 64, Britt Mellegaard, Trondheims T.F,
Begrunnelsen til forrige forslag er at vi blir eldre. Mange medlemmer har problemer med å
komme ned og opp, men nivåheving kan være aktuelt. Inntil fire nivåer på program kan være
aktuelt, med mulighet for å få med yngre gymnaster på troppen.
Delegat nr 17, Inger Marie Holte, Buskerud Kvinnelige Gymnastikk Veteraner,
Øvelsesutvalget kan bli bra, men av etiske årsaker ligger man ikke på bakken med skjørt.
Etisk kan andre øvelser gjøres når det benyttes bukser.
Delegat nr 16 Sissel Orrestad Høien, Brusand T.F.
Gamle kan ha vanskelig for å komme ned på kne, og det kan gjelde yngre også. Ulike nivåer
vil fange opp flere medlemmer. Det er synd å miste gymnaster
Delegat nr 8, Ragnhild Bjørløw Røysi.
På Tinget i Oslo ble spørsmålet om øvelser på kne og på bakken tatt opp. Instruktørene ble
bedt om å ta dette til seg og ikke lage program med øvelser på kne og på bakken.
Delegat nr 47 Sylvia Nygren, Rana T.F.
Gjør oppmerksom på at veteraner som deltar på dametropp kan få stav.
Delegat nr 51 Ragnhild Nordengen Sinsen G.F.
Det var større øvelsesutvalg i program på «gamle» dametroppen. Mange gymnaster vil ha
flere utfordringer enn veteranprogrammet byr på, og det er ønskelig å ha oppvisningsantrekk
med bukser, i tillegg til øvelser tilpasset for to vanskelighetsgrader. Dette er ingen
umulighet.
Delegat nr 10, Kirsten Næss, Bergens T.F.
Føler at vi kan forandre litt på teksten i forslaget fra styret. Bergens Turnforening leverer
skriftlig forslag og leses.:
Dirigenten foreslår at opprinnelig forslag fra Rogaland Kvinnelige Gymnastikk Veteraner kan
sammenfattes med fremsatt forslag fra Bergens Turnforening. Det voteres over styrets forslag
som settes opp mot Bergens turnforenings forslag.
Delegat nr 34, Hanna-Marie Steen-Stenersen, Langesund T.F.
Jeg har bedt om ordet før votering og ønsker at det tilføyes bukse i tillegg til drakten med
skjørt for å tilpasse til et ønsket høyere øvelsesnivå.
Dirigenten presiserer at dette har med drakten og gjøre og kommer for sent.
Forslaget om å slå sammen de to forslagene.
Vedtak: Vedtatt med overveiende flertall. Fremtidige instruktører for fellestropp
anmodes på det sterkeste om å tilrettelegge program med flere vanskelighetsgrader.
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Sak 1
Delegat nr 17, Inger Marie Holte, Buskerud Kvinnelige Gymnastikk Veteraner
Vi har sendt brev til NKGVs styre uten å få svar. Pr telefonisk kontakt bekreftet NKGV at
brevet var mottatt. Dette er ydmykende når brevet ikke blir svart etter skriftlig purring. Skriv
fra Buskerud Kvinnelige Gymnastikk Veteraner ble gjennomgått. NKGVs styre tar
selvkritikk for at de ikke har besvart brevet..
Delegat nr 64, Britt Mellegaard, Trondheims T.F.
Dette er som «god dag mann økseskaft». Det sendes ut gjennomsnitt 2,5 info fra NKGV pr
år. Tinget i Trondheim vedtok at referat fra styremøtene i NKGV sendes til kontaktene.
Dette er ikke fulgt opp av det sittende styre, det er ikke registrert mottatt referater. Styret kan
ikke skalte og valte med vedtak etter eget forgodtbefinnende. Tingdelegatene bifaller
vedtaket fra forrige ting. Det nye styre anmodes om og skal sende ut referat fra styremøtene i
tillegg til infobrev.
Etter nærmere vurdering trekker Buskerud Kvinnelige Gymnastikk Veteraner sitt forslag
Sak 2
Forslag fra Buskerud Kvinnelige Gymnastikk Veteraner og Telemark Kvinnelige Gymnastikk
Veteraner. NKGV utarbeider planer for å øke rekrutteringen til NKGV.
Delegat nr 17, Inger Marie Holte, Buskerud Kvinnelige Gymnastikk Veteraner.
Presenterte statistikk for Telemark og Vestfolds veteraner. Vestfold har ingen veteraner og
Telemark har pr dd 120 registrerte medlemmer. Av disse er 39 medlemmer aktive på tropp,
26 medlemmer er ikke aktive på tropp og 55 medlemmer deltar på seniortropp. Vestfold KGV
har meldt seg ut fra NKGV.
Delegat nr 47, Sylvia Nygren fra Rana T.F.
Informerte om at de gymnaster som stiller på seniortropp kan få staver. Veteranene kan delta
på hvilken tropp de vil nå.
Delegat nr 17, Inger Marie Holte, Buskerud Kvinnelige Gymnastikk Veteraner.
Jeg hadde mistet interessen for å stå på fellestropp, men vi må ha ambisjoner for
fellestroppen, ellers går dette galt.
Delegat nr 64, Britt Mellegaard, Trondheims T.F.
Sier seg enig i at det er helt riktig som det blir sagt at vi kan delta på flere tropper.
Delegat nr 47, Sylvia Nygren fra Rana T.F.
Vi trenger aktivitet og kan delta under kretsen for å få aktive medlemmer. De som er kommet
lenger deltar på flere tropper. Vi trenger kvalitet i programmene.
Delegat nr 34, Hanna-Marie Steen-Stenersen, Langesund T.F.
Dette forslaget går ut på rekruttering. Vi har allerede vedtatt flere nivå på program for
fellestroppen til NKGV. Det snakkes mye om det som har vært, men hva skal det bli til? I
forbindelse med utarbeidelse av forslag til rekruttering ønskes at forslag til å benytte bukse på
fellestroppen skal tas inn her.
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Delegat nr 31, Gerd Fjellum, Høyenhall G.F.
Man kan lure på hvordan rekruttering av nye gymnaster skal gjøres. Kan det nedsettes et
utvalg som skal jobbe for rekruttering?
Delegat nr 9, Tove Bjørkhaug, Bergen og Hordaland Kvinnelige Gymnastikk Veteraner.
Det må satses på utdanning av instruktører.
Dirigenten setter strek og forslagene går til votering.
1. Votering over forslaget fra Buskerud Kvinnelige Gymnastikk Veteraner og Telemark
Kvinnelige Gymnastikk Veteraner, NKGV utarbeider planer for å øke rekrutteringen
til NKGV
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Sak 3
Forslag fra Buskerud Kvinnelige Gymnastikk Veteraner og Telemark Kvinnelige Gymnastikk
Veteraner. NKGV opptar nye forhandlinger med NGTF om å komme riktig inn under NGTFs
organisasjon.
Delegat nr 17, Inger Marie Holte, Buskerud Kvinnelige Gymnastikk Veteraner.
Vi har blitt holdt utenfor NGTF fra 2002 til 2013.
NKGV har ikke kommet fram til samarbeide med NGTF. NKGV taper på at samarbeidet er
brutt.
NKGVs styre anser at vedtak på NGTFs ting i Tromsø 2010 i forbindelse med endring av
NGTFs lov, bekrefter at NKGV og NTV ikke har tilknytning til NGTF, med unntak av at alle
våre medlemmer gjennom sine respektive foreninger/lag er underlagt NGTFs og NIFs lover.
NKGVs styre har lagt ved orientering om forhandlingene med NGTF. I ettertid har styret sett
at det allerede i 2010 skulle vært sendt informasjon til kontaktene.
Forslaget fra Buskerud Kvinnelige Gymnastikk Veteraner og Telemark Kvinnelige
Gymnastikk Veteraner tas opp til votering.
Vedtak: Forslaget vedtatt mot 2 stemmer.
Forslag fra Lillehammer Turnforening: I forbindelse med nasjonale og internasjonale stevner,
honoreres hovedinstruktør for fellestropp NKGV på lik linje med de satser som til en hver tid
gjelder for NGTF. Dette gjelder også for fellessamlinger i forkant av stevnene.
Ingen ønsket ordet.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
SAK NR 8 FASTSETTE KONTINGENT
Styret foreslår ingen økning av kontingenten for kommende 4 – års periode.
Delegat nr 1, Randi Pedersen, styret.
Det er mange medlemmer som ikke er aktive, men velger å fortsette å være medlemmer.
Disse bidrar til at økonomien holder seg stabil.
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Delegat nr 10, Kirsten Næss, Bergens T.F.
Det er i dag vedtatt flere forslag som får økonomiske konsekvenser, bl.a. utdanne instruktører,
øke honorar til instruktører som utarbeider program.
Forslag: Øke kontingenten til kr 150,. pr år av hensyn til budsjettet som skal vedtas
senere.
Delegat nr 34, Hanna-Marie Steen-Stenersen, Langesund T.F.
Vi må sørge for at økonomien er god.
Forslag: kontingent for passive medlemmer kr 100,- og for aktive medlemmer
kr 200,-.
Delegat nr 47, Sylvia Nygren fra Rana T.F.
Forslaget høres flott ut, det å dele i aktive og passive medlemmer. Men, hva er aktiv og hva
er passiv?
Delegat 31, Gerd Fjellum, Høyenhall G.F
I vår forening er det ett aktivt medlem og ni passive medlemmer. Kontingentøkning tror jeg
vil gi frafall av medlemmer.
Delegat nr 10, Kirsten Næss, Bergens T.F.
Forslaget trekkes.
Delegat nr 17, Inger Marie Holte, Buskerud Kvinnelige Gymnastikk Veteraner.
Støtter forslaget fra styret, kr 100,- i kontingent. NKGV har fond, ca kr 400 000,-. Kan vi
evt. ta av fondet? Styrets forslag er det beste.
Delegat nr 34, Hanna-Marie Steen-Stenersen, Langesund T.F.
De medlemmene som ikke er aktive på troppen kan betale kr 100,- i kontingent og de
medlemmene som er aktive, kan betale kr 200,-.
Delegat nr 8, Ragnhild Bjørlow Røysi, Drammens T.F.
Støtter styrets forslag. Hvorfor ha så mye penger på bok? Bukser skal vi betale selv, det vil
ikke belaste budsjettet.
Det er to forslag til votering:
1. Styrets forslag på kr 100,- pr medlem
2. Langesund T.Fs forslag kr 100,- for ikke aktive og kr 200,- for aktive .
Det tas opp til votering om vi skal ha to nivåer på kontingenten.
Vedtak: 7 stemmer for å dele kontingenten. Forslaget falt.
En kontingent lik for alle. Sette forslagene opp mot hverandre.
Vedtak: Vedtatt mot 5 stemmer: Kontingenten neste 4 år kr 100,- pr år.
SAK nr 9

BUDSJETT 2013, 2014, 2015 OG 2016.
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Styrets kasserer Målfrid Tornes, Haugesund T.F. redegjorde for styrets forslag til budsjett. Pr
i dag har NKGV 1157 medlemmer. Inntekter; Må tenke på å rekruttere 100 nye medlemmer.
Draktsalget antatt salg 10 stk pr år. Ved landsturnstevner, gymnaestradaer og Golden Age
selges pakker med program og videoer til instruktørene i lagene. Alt dette gir inntekter. Det
nye styret må se på andre inntektskilder.
Utgifter: Kontrakt til instruktører, reiser og opphold i forbindelse med landsturnstevner,
gymnaestradaer og Golden Age. Styret avholder stort sett dagsmøter og lite kostnader til
overnatting i forbindelse med møter.
Delegat nr 64, Britt Mellegaard, Trondheims T.F.
Det er en stor utfordring med et budsjett som har underskudd, kr 134 000,-. Må ha større
ambisjoner for 2014 – 2016 med hensyn til rekruttering og medlemstilgang.
Delegat 4, Målfrid Tornes, styret.
Presiserer at hvert 4. år blir det underskudd på grunn av NKGVs Ting.
Budsjettforslaget tas opp til votering.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Det er avsatt til for pause. Det kom henstilling fra salen om at valgkomiteens forslag til nytt
styre ble gjort kjent før pause.
Valgkomiteens leder Marta Bjerkan, Trondheims T.F ba om ordet. Valgkomiteen har bestått
av Marta Bjerkan, Trondheims T.F,leder og medlemmer Bitten Larsen Stavanger T.F og Unni
Sandbekk, Oppegård I.L Turngruppe.
Valgkomitearbeidet for NKGV til Tinget 2013.
Valgkomiteen gjør oppmerksom på at det ble sendt forespørsel til det sittende styret om det
var noen som ønsket å fortsette. Samtidig ble det sendt forespørsel til samtlige foreninger/lag
der de ble bedt om å komme med forslag til nytt styre.
Det var ikke mange svar vi fikk inn så vi hadde ikke særlig problemer med å behandle forslag.
Valgkomiteen gjør oppmerksom på at man ikke må sende forespørsel til styrets representanter
om de ønsker gjenvalg.
Det har bare blitt en kutyme.
Valgkomiteen har imidlertid kommet frem til gode kandidater som er kjent for å ha god
organisasjonsbakgrunn og gode samarbeidsrutiner.
Dette har vi sjekket.
På bakgrunn av ovenstående ber valgkomiteen at delegatene slutter seg til valgkomiteens
forslag.
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Forslag til nytt styre fra valgkomiteen:
Leder
Solbjørg Rygh
Buøy IL Turn
Nestleder
Karin Skyrud
Gymn og Turnf. Bjart
Styremedlem Kirsten Næss
Bergens T.F
Kasserer
Målfrid Tornes
Haugesund T.F
Styremedlem Karin E. Michaelsen Eidsvold T.F Gymn. og Turn
Første vara Bjørg Jarnæss
Kongsberg IF Turngr
Andre vara Tove Lian
Rana T.F.

NY
Gjenvalg
NY
Gjenvalg
NY
NY
Gjenvalg

Valgkomiteen håper delegatene går inn for valgkomiteens innstilling.
Før valget ble det lagt inn pause til kl. 15.45
Dirigenten redegjorde for prosedyren for valget i ht lov for NKGV
Leder og nestleder velges separat og hver for seg.
Deretter sekretær, kasserer og styremedlemmer samlet
Varamedlemmene velges samlet.
Delegat nr 39, Marit Hval Olsen, Mjøndalen I.F
Forslag til ny kandidat til styret Kari Brennum, Lillehammer T.F. Kari Brennum er forespurt
og sagt seg villig til gjenvalg.
Det er da fire kandidater og 3 plasser. Det ble skriftlig avstemming. Alle delegater med
stemmerett skriver tre av de foreslåtte 4 navnene på den røde lappen. Alt annet forkastes. Det
stemmes.
Mens stemmene telles opp gjennomføres det resterende av valget.
Valg av revisor:
Valg av vararevisor:
Vedtak: Enstemmig valgt

Gerd Liddiard
Marta M. Bjerkan,

Stavanger T.F
Trondheims T.F:

Lovkomiteen:

Tidligere vedtatt: komiteen utgår.

Valgkomiteen:

Turid Husebø
Marit Hval Olsen
Mina Marit Sannes

Åsane Turn
Mjøndalen I.F Turngruppe
Haugesund Kvinnelige Gymn.
Veteraner

Vedtak: Enstemmig valgt
Mens opptellingen pågikk ble det informert om at stevnekonvolutter som er bestilt til hotellet,
må hentes senest ved Tingets slutt.
To deltakere fra hver forening er invitert til mottagelse i Rådhuset.
Resultat av avstemning til kandidater til styret:
61 stemmeberettigede hvor av 1 stemme ble forkastet.
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Kirsten Næss
Målfrid Tornes
Karin Michaelsen
Kari Brennum

58 stemmer
59 stemmer
34 stemmer
26 stemmer

Valg av to vararepresenanter:
Første vara Bjørg Jarnæss
Andre vara Tove Lian
Vedtak: Begge enstemmig valgt

Kongsberg IF Turngr
Rana T.F.

Styrets sammensetning 2013 – 2016:
Leder
Nestleder
Styremedlem
Kasserer
Styremedlem
Første vara
Andre vara

Solbjørg Rygh
Karin Skyrud
Kirsten Næss
Målfrid Tornes
Karin E. Michaelsen
Bjørg Jarnæss
Tove Lian

Buøy IL Turn
Gymn og Turnf. Bjart
Bergens T.F
Haugesund T.F
Eidsvold T.F Gymn. og Turn
Kongsberg IF Turngr
Rana T.F.

NY
Gjenvalg
NY
Gjenvalg
NY
NY
Gjenvalg

Leder Randi Pedersen takket alle delegatene for deltagelsen og bidrag til et ryddig ting og
ønsket ny leder og nytt styre lykke til med jobben som skal gjøres.
Takk til dirigenten som har ledet oss trygt gjennom tingforhandlingene.
Takk for innsatsen i styret til Turid Husebø, Ragnhild Danielsson og Kari Brennum
Håper det blir en trivelig tingfest, velkommen tilbake kl 19.30
Tinget hevet kl. 16.37

____________________
Solbjørg Rygh
leder

_______________________
Brit Mørk
Gymn. og Turnf. Bjart
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Laila Myhrer
Eidsvold Turnf. Gymn. og
Turn
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