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Sak 1:

Åpning og hilsningstaler

Barnegruppa i Kristiansands Turnforening hadde et lite sirkusoppvisningsshow. Deretter
åpnet varaordfører i Kristiansand, Sødal, tinget og ønsket oss lykke til med
tingforhandlingene.
President i NGTF, Britt Mellegaard, ønsket velkommen til dette forbundstinget, som for
hennes del var spesielt i og med at hun skulle gå av som president. Hun minnet de som var
gått bort i siste periode. Hun minnet salen om at dette var tiden for å gjøre opp status, og at
dette tinget også var viktig siden det var saker av stor betydning for gym og turns framtid som
skulle diskuteres i løpet av disse to dagene. Hun håpet på god aktivitet i salen, for
derigjennom kan vi skape resultater. Ikke alle kan gjøre alt, alle kan gjøre noe og sammen er
vi gode.
Katharina Søreide, styremedlem i NIF hilste fra Idrettsstyret. Hun var i sin tale innom flere
sentrale saker som det arbeides med i NIF og idrettsstyret for tiden. IT og økonomi ble
trukket fram, og hun presiserte at det var vanskelig å finne gode løsninger på alle problemer.
Rammetilskuddet til idrettskretsene og særforbundene er gitt, og det vil ikke bli gitt noe i
tillegg til dette. Den vanskelige økonomiske situasjonen har også ført til at konsulenter har
blitt sagt opp innenfor toppidrettssatsningen. Den nye tippefordelingsnøkkelen er et veldig
bra resultat, og hun oppfordret NGTF til å være på banen når midlene til anlegg skal fordeles.
Spilleautomatmarkedet er også en sak som debatteres i idrettsstyret, både i forhold til
eierskap, inntekter og etikk. Hun trakk også fram andre prosjekter, bl. a. Sats Ungt hvor
NGTF også er med. Katharina Søreide redegjorde også for at NIF ikke har anledning til å
sensurere særforbundenes navn, men at Bedriftsidrettsforbundets handlingsplan hadde fått en
krass tilbakemelding fra NIF i samband med at de byttet navn til Norges Bedrifts- og
Mosjonsforbund. Hun avsluttet med å understreke at uten kvalitet blir det ikke medlemmer,
og uten den administrasjonen som hadde vært i NGTF de siste årene hadde ikke de flotte
aktivitetskonseptene og det nettverket som nå er bygget opp vært slik det er.

Sak 2:

Godkjenning av de fremmøtte representanter

Vedtak:
De frammøtte representantene ble godkjent med endringer.
Totalt var det 144 stemmeberettigede til stede.
I henhold til lovenes §10 har forbundsstyrets varamedlemmer, kontrollkomiteens medlemmer,
lederne i de tingvalgte komiteer, forbundsstyrets oppnevnte komiteer og forbundets revisor
tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor deres arbeidsområde.
Forbundsstyret foreslo at forbundets ansatte fagkonsulenter, samt tidligere generalsekretær
Rolf Lien og representanter fra Norges Turnveteraner og Norges Kvinnelige Turnveteraner
fikk talerett i saker som lå innenfor deres arbeidsområde. Det ble også foreslått at gjestene
skulle få talerett.
Vedtak:
Forslagene til talerett ble godkjent.

2

Sak 3 a:

Godkjenning av innkalling

Forbundstinget var i henhold til Lovene innkalt med 4 måneders varsel direkte til lagene og
gymnastikk- og turnkretsene.
Vedtak: Ingen hadde innvendinger til innkallingen og denne ble godkjent

Sak 3 b:

Godkjenning av sakslisten

Forslag til endring:
#7
Johansen fremmet følgende forslag:
Sak 9 flyttes til foran sak 7 på grunn av forutsetning om kontingentøkningen.
Sak 9 deles opp i 2: 9a: Konkurranselisensiering
9b: Kontingent
Vedtak:
Sakslisten ble vedtatt med de nevnte endringer.

Sak 3 c:

Godkjenning av forretningsorden

# 10 Gunnarson. Kommentar til pkt. 4: Det er ønskelig med en levende debatt og ønsker
korte replikker. Forslag på dette ble innlevert.
#1
Mellegaard. Replikker er høyst uvanlig i slike debatter – vi kan stemme over forslaget
til Gunnarson, men vi kan også la dirigentene vise skjønn.
Vedtak:
Replikker vedtatt.

Sak 4:

Konstituering

#1

Mellegaard foreslo følgende:

a)

Dirigenter:

b)

Sekretærer:

c)

Undertegne protokollen:

d)

Redaksjonskomité:

e)

Reiseutgiftsfordeling:

f)

Tellekorps:

Tove Paule, Vestfossen IF
Cato Grøtta, Stavanger TF
Christina Stusvik, forbundskontoret
Øistein Leren, forbundskontoret
Liv Aina Bjelland, Kristiansands Turnforening
Rune Reinertsen, Vest Agder GTK
Ragnhild Mauseth, Finnmark GTK
Guri Sjetne, Hedmark GTK
Hermod Buttedahl, forbundskontoret
Torkell Seppola, forbundskontoret
Inger Linvolden, Gymhjul
Tom Thingvold, Teknisk komité Turn Menn
Unni Holmen , Teknisk komité Turn Kvinner
(Ståle Eiken, Tekn.kom. Troppsgymnastikk gikk inn i
hennes sted fra sak 9 B)

.
Vedtak: Alle personer enstemmig valgt.
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Sak 5:

Behandle årsberetninger for 2001 og 2002

#1
Mellegaard kom med utfyllende kommentarer til årsberetningene. Hun la vekt på at
det var viktig å se helheten i det man har fått til med de relativt knappe ressursene. Hun rettet
en takk til de prosjektgruppene som har vært i aktivitet i perioden. Det ble også vektlagt at
hovedinntektskilden vår er medlemmene, og det er derfor betenkelig at man for første gang
ikke ennå kan legge fram medlemstall for 2001 på grunn av manglende rapportering. Det er
viktig at alle rapporterer inn siden dette er grunnlaget både for kontingent og overføringer fra
NIF.
Konkurransen på breddesiden er økende og vi må være forberedt på at innføringen av Turbo
vil være mer krevende enn Idrettens Grunnstige og Salto. Det vil også være en utfordring å
skaffe sponsorer til konkurranseidretten, selv om markedet er vanskelig og slike inntekter er
usikre.
Det har i perioden vært flere saker hvor NIF og særforbundene har vært uenige, men dette er
nok mye basert på NIF’s administrasjon mer enn i idrettsstyret. IT-regningen på over kr.
600.000,- kunne ikke aksepteres, en regning som kom samtidig med at NIF’s underskudd ble
kjent. Regningen er fortsatt ikke klar for 2002, og det er usikkerhet om vi vil få utbetalt de
siste 5% av tilskuddet vårt. I fjor ble 7% av tildelingene holdt tilbake.
Arbeidet med Langtidsplanen er å betegne som en stafett, hvor planen bare er tanken, mens
handlingen er selve arbeidet.
I løpet av tingperioden har utøverne oppnådd til dels meget imponerende resultater, ikke
minst sett på bakgrunn av de begrensede midlene man har til rådighet. Det er likedan grunn til
å gi honnør til Trondheimsalliansen som arrangør av Landsturnstevnet 2001.
# 23 Heen hadde spørsmål til ordlyden på side 27 angående BBB-konkurransene og
Saltokonkurransene.
# 151 Thingvold svarte at BBB hadde utviklet seg fra å være et rekrutteringskonsept til turn
menn og troppsgymnastikk til å bli noe annet.
#7
Johansen presiserte at TKTM fortsatt har ansvaret for det faglige innholdet slik det
også står i årboka.
# 151 Thingvold presiserte også at det er viktig med langsiktig satsning for å oppnå
resultater, og at budsjettet slik det er i dag ikke gir rom for slikt utviklingsarbeid bl.a. fordi
det ikke finnes midler til samlinger.
# 110 Ystborg kommenterte at man med det nye reglementet for RS fra FIG må gjøre en
jobb for å legge dette inn i våre videre planere. Prosjekt landslag 2002 er det viktig å følge
opp, og hun pekte også på at Barneidrettsbestemmelsene er med på å bidra til at våre yngste
utøvere sliter når de skal konkurrere internasjonalt første gang.
Følgende hadde i tillegg ordet i saken:
# 10 Gunnarson
Vedtak: Beretningene på side 6 - 49 i årboka ble enstemmig godkjent
Rapportene side 50 - 55 ble tatt til etterretning.
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Sak 6:
Behandle styrets økonomiske beretninger og reviderte regnskaper
#4
Glesaaen Nyberg innledet til med å kommentere at man til tross for underskudd i 2000
og et beskjedent overskudd i 2001 tross alt har grunn til å være fornøyd med resultatene. Dette
fordi man i 2000 klarte å få til et mindre underskudd enn budsjettert og i 2001 klarte et lite
overskudd til tross for at NIF holdt tilbake 7% av tilskuddet. Hun kommenterte også de
enkelte postene i de notene som ble lagt fram på tinget. Disse skulle vært med i årboka, men
av ulike årsaker ble de ikke laget i tide til at de kom med.
Resultatregnskap og noter for 2000- 2001 ble framlagt for tinget slik:
B u d s je tt og r e s u lta tr e g n s k a p 2 0 0 0 og 2 0 0 1
B u d s je tt
2001

Re s u lta t
2001

B u d s je tt
2000

Re s u lta t
2000

Note

In n te k te r
S a lg s in n te kte r
S p on s or/s a m a rb e id s a vta le r

-1 0 2 5 0 0 0

-1 0 7 3 7 9 5

-7 0 5 0 0 0

-6 7 6 4 3 4

-1 0 3 8 4

-3 7 5 0 0 0

-3 9 5 0 0 0

1

-3 7 4 1 4 4

2

Tils ku d d

-3 8 7 4 0 0 0

-3 8 1 5 1 7 6 -4 0 5 7 0 0 0 -4 0 5 6 4 1 6

3

Me d le m s in n te kte r

-2 8 5 1 9 5 0

-2 6 0 0 0 8 7 -2 1 3 0 0 0 0 -2 1 2 2 5 9 8

4

S te vn e in n te kte r

-3 0 0 0 0 0

-3 0 0 0 0 0

An d re in n te kte r

-1 0 3 6 5 0 0

-8 8 2 6 5 3

S u m d r ifts in n te k te r

-9 4 8 2 4 5 0

-6 1 0 0 0 0

-6 4 9 1 6 2

5

-8 6 8 2 0 9 5 -7 8 7 7 0 0 0 -7 8 7 8 7 5 4

Kos tn a d e r
Va re kos tn a d

535 000

516 039

400 000

431 350

P e rs on a lkos tn a d e r

4 218 311

3 535 338

3 684 500

3 541 566

6

An d re kos tn a d e r

1 447 400

1 599 220

1 477 000

1 478 635

7

Re is e - og op p h old s kos tn a d e r

2 034 443

2 123 843

1 840 500

1 845 932

Re kla m e og a n n on s e r

40 000

12 307

93 500

99 530

Me d le m s kon tin g e n te r

55 000

66 938

53 000

57 829

Ga ve r og p re m ie r

86 000

68 936

77 500

79 691

Tils ku d d

26 000

93 387

5 000

5 000

Fors ikrin g

1 090 000

647 296

842 000

841 936

S u m d r ifts k os tn a d e r

9 5 3 2 15 4

8 663 304

8 473 000

8 381 469

8

9

Fin a n s - og e k s tr a or d in æ r e p os te r
Re n te in n te kte r

-1 0 0 0 0 0

-8 9 0 7 8

-1 2 0 0 0 0

-1 2 1 0 8 2

An d re fin a n s kos tn a d e r og g e b y re r
S u m fin a n s - og e k s tr a or d in æ r e p os te r

25 000
-7 5 0 0 0

59 749
-2 9 3 2 9

25 000
-9 5 0 0 0

22 506
-9 8 5 7 6

År s r e s u lta t

-2 5 2 9 6

-4 8 12 0
(Ov e r s kudd)

501 000
(Un d e r s kudd)

4 0 4 13 9
(Un d e r s kudd)

(Ov e r -s k u d d )

Noter
Note
1
Generelle regnskapsprinsipper (regnsk.l. §7-35)
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet
etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger om god regnskapsskikk.
Salgsinntekter:
Inntektsføring ved salg av varer skjer ved utfakturering/leveringstidspunkt.
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Varer:
Verdifastsettelsen av varer er basert på en skjønnsmessig vurdering ut fra gjennomsnittlig
anskaffelseskost og netto salgsverdi.
Fordringer:
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringer.
Note 2
Sponsor/samarbeidsavtaler;
Fallet i inntekter fra sponsor/samarbeidsavtaler fra 2000 til 2001 på NOK 384 616,- skyldes
bortfall av avtalen forbundet frem til 1999 hadde med Storebrand forsikring og senere If
Skadeforsikring. Av posten forsikring på kostnadssiden finner man imidlertid en tilsvarende
kostnadsreduksjon. Forbundet har således båret kostnadene ved denne ”sponsorkontrakten”
selv.
Note 3
Tilskudd fordeler seg slik;
2001
2000
 Rammetilskudd fra NIF/NOK
2 893 555,2 994 248, Ekstraordinært tilskudd Saltoukene
95 000,264 000, Tilskudd fra OLT forberedelser F. Solberg
0,150 000, Regiontilskudd
814 301,641 448, Tilskudd voksenopplæringsmidler
12 320,6 720, Sum
3 815 176,4 056 416,Note 4
Medlemsinntekter fordeler seg slik;
 Kursinntekter
 Medlemslisens
 Trenerlisens
 Sum
Note 5
Andre inntekter fordeler seg slik;
 Egenandeler samlinger og mesterskap
 Egenandeler kretsenes seminar
 Porto og purregebyr
 Ekstraordinære inntekter
 Abonnement lag og privatpersoner
 Sum
Note 6
Personalkostnadene fordeler seg slik;
 Lønn inkl. sosiale kostnader administrasjon.
 Lønn særkretsansatte
 Honorar trenere og andre inkl. feriepenger
 Avtalefestet pensjon
 Personalforsikringer (yrkesskade, tjenestereise ol)
 Stipend F. Solberg
 Telefongodtgjørelse tillitsvalgte
 Sum
6

2001
228 335,1 995 991,375 761,2 600 087,-

2000
49 900,2 072 698,0,2 122 598,-

2001
423 105,185 650,38 567,14 286,221 045,882 653,-

2000
227 455,76 675,44 894,51 657,248 481,649 162,-

2001
2 589 167,660 219,186 460,78 679,15 293,0,5 520,3 535 338

2000
2 407 756,586 863,220 379,241 371,24 997,50 360,9 840,3 541 566,-

Note 7
Andre kostnader fordeler seg slik;
 Leiekostnader lokaler, haller osv..
 Inventar, kontor, maskiner og div. utstyr.
 Kopiering, trykking og klargjøring Gym & Turn
 Revisjonshonorar
 Idrettsfaglig bistand
 Representasjonsantrekk landslag
 Fremmedtjenester rekr. gen.sekr.
 Div. kostnader
 Sum

2001
305 058,268 784,597 601,35 260,131 375,20 953,189 384,50 805,1 599 220,-

2000
339 476,162 233,457 989,41 100,278 715,56 551,134 750,7 821,1 478 635,-

Note 8
Medlemskontingenter fordeler seg slik;
Kontingenter UEG, FIG og WBTF
 Kontingenter nasjonale organisasjoner
 Sum

2001
26 235,40 701,66 938,-

2000
25 586,32 242,57 829,-

Note 9
Forsikringskostnadene fordeler seg slik;
 Elite spesialforsikring
 Ordinær lisensforsikring medlemmer
 Trenerlisensforsikring
 Arrangøransvarsforsikring
 Sum

2001
0,459 000,165 000,14 100,638 100,-

2000
11 600,830 336,0,0,841 936,-

# 81 Vabø presiserte at regnskap kan ikke endres, men tas lærdom av. Det må være noter
til neste års regnskap da tingdelegatene ønsker å kunne sette seg inn i hva som ligger bak
tallene. Har vi fått en forklaring på hvorfor det ble 7% kutt i overføringene fra NIF? Det var
ærlige utsagn fra representanten fra idrettsstyret, men det er skremmende at slikt kan skje.
#1
Mellegaard beklaget at det ikke var laget noter i tide til at de kunne trykkes i årboken.
Kuttet på 7% utgjorde for NGTF ca. kr. 200.000,- og var begrunnet i økte utgifter på Idrettens
hus.
# 105 Selvik Nilsen kommenterte på inntektene og utgiftene knyttet til ”Gym og turn”, note
5 og 7 hvor utgiftene er større enn inntektene.
#1
Mellegaard bekreftet at det koster mer å produsere enn hva vi får inn i inntekter.
Revisors beretning som var delt ut sammen med tingpapirene ble lest opp av dirigenten.
Vedtak:
Resultatregnskap og balanseregnskap for 2000 og 2001 ble enstemmig godkjent.
Fondsregnskap for NGTF 2000 og 2001
Repr. for Norges Turnveteraner, Andreassen, som også er leder i Fondsutvalget, kommenterte
side 63 hvor det gis uttrykk for at egenkapitalen bør økes. Hvor høy bør egenkapitalen være?
# 158 Gundersen mente at med 7 ekstra ansatte i forhold til forrige ting, bør egenkapitalen
til NGTF være på om lag 1,5 - 1,7 millioner.
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Vedtak: Fondsregnskapet for NGTF enstemmig godkjent
Fondsregnskap for Kretsenes jubileumsfond 2000 og 2001
Det er oppgitt feil årstall på side 69. Korrekt årstall skal være 2000 og 2001.
Vedtak: Fondsregnskapet for Kretsenes jubileumsfond enstemmig godkjent
Fondsregnskap NKGV
Vedtak: Fondsregnskapet for Norges Kvinnelige Gymnastikkveteraner enstemmig godkjent

Sak 9:

Fastsette kontingenter og avgifter

Sak 9 a:

Fastsette konkurranselisens

#3
Nilssen innledet med å redegjøre for bakgrunnen til ønsket om å innføre
konkurranselisens, samt begrunnelsen for at det foreslås et skille mellom 11 og 12 år. Han tok
også inn det faktum at 90% av NGTF’s medlemsinntekter kommer fra breddeaktiviteten, slik
at breddeaktivitetene i stor grad finansierer konkurranseaktivitetene. En innføring av lisens
vil endre noe av dette og gi økte muligheter for utvikling av konkurranseaktivitetene. NGTF
ser det uansett som viktig å satse på kompetanseutvikling hos trenere for derigjennom å høyne
kvaliteten på aktivitetene.
I løpet av debatten ble det avklart hva man skulle legge i begrepet konkurranseutøver, samt at
det ble gjort avklaringer på hvordan lisensen skulle administreres og hvordan lisens på
henholdsvis kr. 100,- og kr. 200,- forholder seg i forhold til kontingentforslaget på kr. 45,- for
alle medlemmer.
Definisjoner og avklaringer:
Konkurranseutøver:
En gymnast som deltar i en konkurranse som omfattes av et av NGTFs offisielle
konkurransereglement.
Administrering av lisensen:
Lisensen er personlig og administreres direkte mellom utøver og forbund.
Konkurranselisensen er å forstå slik at den sammen med kontingenten skal utgjøre til sammen
kr. 100,- for utøvere under 12 år og kr. 200,- for utøvere over 13 år. I debatten ble det referert
til en kontingent på kr. 45,-. Alle forslagene baserte seg på samme forståelse av
konkurranseutøver og at den var personlig og ble administrert direkte mellom utøver og
forbund. Gymnaster som bare deltar på oppvisninger berøres ikke av konkurranselisensen.
Det kreves derimot lisens for å delta i Saltokonkurranse. Det ble i debatten understreket
nødvendigheten av lisensen for å kunne bidra til utvikling av utøverne i konkurransegrenene.
Det kom inn fire andre forslag til vedtak i tillegg til forbundsstyrets. # 92 Berg-Buan trakk sitt
slik at det til slutt var 4 forslag som skulle stemmes over. De fire forslagene var:
Forslag 1:
Forbundsstyrets forslag:
11-12 år: Kr 100,- pr. år.
13 år og over: Kr. 200,- pr. år.
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Forslag 2:
# 21 Reinertsen, Vest-Agder GTK
Det innføres en konkurranselisens for konkurranseutøvere fra og med det året de fyller 13 år.
For 2003 foreslås denne til:
Ved konkurranser i egen krets, kr. 100,- pr. år.
Ved konkurranser utenfor egen krets, kr. 200,- pr. år.
Forslag 3:
#7
Johansen, Buskerud GTK
Det innføres lisens for konkurranseutøvere fra det år de fyller 12 år. Lisensen skal være kr.
500,- pr. år.
Forslag 4:
# 120 Skar, Stod IL
Det innføres en konkurranselisens som betales av alle konkurranseutøvere etter følgende:
- til og med det året man fyller 10 år kr. 100,- pr. år.
- fra og med det året man fyller 11 år kr. 200,- pr. år.
Forslag 5:
# 92 Berg-Buan (Trukket før avstemming)
Konkurranselisens innføres kun for deltagelse i nasjonale stevner.
Avstemmingsprosedyre:
Skal det innføres lisens?
Vedtak: Enstemmig vedtatt
I den videre avstemmingen ble forslagene gruppert i to grupper som salen ble bedt om å
stemme over. Deretter stemte salen mellom de to forslagene som stod igjen etter første
avstemmingsrunde.
Første avstemmingsrunde:
Forslag:
Forslag nr. 1 og forslag nr. 4
Motforslag: Forslag nr. 2 og forslag nr. 3
Vedtak: Motforslaget fikk 45 stemmer av totalt 144. Forslag nr. 1 og forslag nr. 2 fikk flertall.
Andre avstemmingsrunde:
Forslag:
Forbundets lisensforslag
Motforslag: # 120 Skar sitt forslag
Vedtak: Motforslaget fikk 5 stemmer av totalt 144.
Forbundsstyrets forslag om innføring av konkurranselisens ble vedtatt.
Følgende representanter hadde ordet i saken: #29 Allergoth, #11 Moen, #1 Mellegaard, #78
Riple, #109 Ueland Nærland, #120 Skar, #97 Wigaard, #85 Hønneland, # 21 Reinertsen, #92
Berg-Buan, #7 Johansen, #159 Leren, #150 Holmen, #76 Bjelland, #46 Berglund, #23 Heen,
#118 Kleppe, #5 Døvre, # 18 Almås, #4 Glesaaen Nyberg, #34 Røthe, #22 Hagen, #110
Ystborg
Ståle Eiken ble valgt til tellekorpset da Unni Holmen måtte forlate tinget. Det var nå 143
stemmeberettigede i salen.
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Sak 9 b:

Fastsettelse av kontingent

#1
Nilssen innledet debatten med kort begrunnelse for bakgrunnen for å heve
kontingenten. Kontingentinntektene bidrar med midler til breddesatsningen i forbundet.
Innføringen av Turbo - God trening, vil bli vanskeligere og kreve mer av oss enn de tidligere
konseptene har gjort. Samtidig er det viktig å utvikle og opprettholde både de vi allerede har
og det nye gjennom kurslærere og informasjon.
Kontingenten er foreslått lik for alle bl.a. fordi man fra styrets side ønsket å vise at man ville
satse på den gruppen hvor vi har frafall, nemlig blant voksne kvinner. Det er her
konkurransen er størst. Det vil også være enklere å forholde seg til en jevn sum når ordningen
skal administreres.
Følgende forslag til vedtak ble satt fram:
Forbundsstyrets:
Medlemskontingenten settes til kr. 45,- pr. år for alle medlemmer.
# 78 Riple foreslo:
Barn
0 - 12 år
kr. 30 pr. år.
Ungdom
13 - 19 år
kr. 50,- pr. år
Voksne
20 år og over kr. 65,- pr. år
# 92 Berg-Buan foreslo:
Kontingenten økes. Inntektene fordeles med 20% på fond, 40% tilbake til kretsene og 40 %
til forbundet.
De tre forslagene ble tatt opp til avstemming. Forslaget fra # 92 ble tatt opp til avstemming
først.
Vedtak: Forslaget fra # 92, Berg-Buan falt med 4 mot 139 stemmer.
De to andre forslagene ble tatt opp til avstemming mot hverandre.
Forslag:
Forbundsstyrets
64 stemmer
Motforslag: # 78 Riples forslag
75 stemmer
Vedtak: Forslaget fra # 78 Riple ble vedtatt.
Følgende representanter hadde ordet i saken: # 10 Gunnarson, # 97 Wigaard, # 7 Johansen,
#22 Wold Hagen

Sak 7:

Behandle innkomne saker

Sak 7.1:

Gjennomføring av tiltak i forhold til dokumentet ”Gym og turns
framtid”

Forbundsstyrets forslag:
Det nye forbundsstyret pålegges å arbeide videre med de veivalg som er beskrevet i pkt. 4 i
dokumentet ”Gym og Turns framtid”
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
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#3
Nilssen
Aktivitetskonsepter, konkurransekonsepter – dette skal vi utvikle videre. Målet må være at
alle våre lag skal ta dette i bruk. Kurslærerteamene er under utvikling og trenger kontinuerlig
vedlikehold. Toppidrettssatsning krever at vi får fram prestasjonsmiljøer der vi klarer å få inn
flere gymnaster.
# 23 Heen redegjorde for at kanskje oppleves forslaget som nå er lagt fram som feigt, men
det må sees i sammenheng med utviklingen i saken. Forslaget i Stjørdal hadde et høyt
ambisjonsnivå, mens det framlagte forslaget gir rom for å prøve en modell for å se om det
fungerer. Forslaget gir også muligheter for ulike modeller i kretsene. Det forligger forslag til
11 kretser. Det er en del forhold som må tas hensyn til, men det gir rom for muligheter. Det
blir viktig med milepæler, og neste forbundsting er et naturlig siktepunkt.
Særinteresser i de ulike kretsene, det være seg praktiske saker rundt stevner m.m. må kunne
løses.
I tillegg hadde følgende ordet i debatten: # 10 Gunnarson, # 11 Moen.
Det ble i debatten fremhevet viktigheten av milepæler og at det er viktig å prøve ut ulike
modeller i perioden. Kretsplanets viktighet i forhold til kontinuitet og aktivitet ble også
understreket.

Sak 7. 2:

Kretsgrenser

I debatten ble det fremhevet at to år går fort, men at det er viktige å være realistiske i forhold
til hvor mye man kan få til. Det er en målsetting å gjøre forsøk med både full sammenslåing
av kretser og forpliktende samarbeid på bestemte områder. Forbundsstyrets forslag åpner for
at de berørte kretsene selv er aktive i prosessen med å avgjøre hva slags type samarbeid,
hvilke områder og avklaringer i forhold til en eventuell sammenslåing. Evalueringen som skal
gjennomføres må berøre alle ledd i organisasjonen.
Forbundsstyret la fram følgende forslag:
I tingperioden 2002 - 2004 gjøres det forsøk med sammenslåtte kretser og forpliktende
samarbeid i regioner. Det gjennomføres en evaluering av hvordan de ulike måter å organisere
kretsene på fungerer. Resultatet legges fram på neste forbundsting.
I tillegg til forbundsstyrets forslag, ble følgende forslag levert inn:
# 137 Viervoll og # 81 Vabø foreslo:
I tingperioden 2002 - 2004 gjøres det forsøk både med sammenslåtte kretser og
forpliktende samarbeid i regioner organisert i et kompetansenettverk for den enkelte idrett /
aktivitet hvor sportslinjen og utviklingslinjen står sentralt. Det gjennomføres en evaluering av
hvordan de ulike måtene å organisere kretsene, idrettene / aktivitetene på fungerer.
Resultatene legges fram på neste forbundsting.
# 11 Moen foreslo:
I tingperioden 2002 - 2004 gjøres det forsøk med sammenslåtte kretser for kretser som ønsker
dette. Samtidig gjennomføres det forpliktende samarbeid i regioner. Det gjennomføres en
evaluering av hvordan de ulike måter å organisere kretsene på fungerer. Resultatet legges
fram på neste forbundsting. Siden dette er en prøveordning vil kretsenes representasjon på
Forbundstinget i 2004 være i henhold til kretsinndelingen i 2002.
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# 18 Almås foreslo:
I tingperioden 2002 - 2004 gjøres det forsøk med sammenslåtte kretser og forpliktende
samarbeid i regioner. Det gjennomføres en evaluering av hvordan de ulike måtene å
organisere kretsene på fungerer. Dette skal forbundet, de involverte kretser og involverte lag
være med på å evaluere. Resultatene legges fram på neste forbundsting.
Forslagene fra # 81 Vabø / # 137 Viervoll og # Almås ble oversendt det nye styret til
oppfølging. Forbundstinget stemte over følgende:
Forslag:
Forbundsstyrets forslag
Motforslag: # 11 Moens forslag
Vedtak:
Forbundsstyrets forslag ble vedtatt mot 27 stemmer.
Følgende hadde ordet i saken:
# 11 Moen, # 3 Nilssen, # 137 Viervoll, #18 Almås, # 7 Johansen, #15 Holm, #159 Leren, #
14 Madsen

Sak 7.3:

Kretsansatte

#3
Nilssen innledet.
I dag er det ansatte i ca. halvparten av de kretsene der NGTF er arbeidsgiver. Disse stillingene
er delfinansiert gjennom et regionstilskudd fra NGTF. Dette regionstilskuddet har fulgt
stillingene i forhold til den stillingsgaranti som ble gitt av NIF i forbindelse med at
arbeidsgiveransvaret ble overført til særforbundene. NGTF ønsker å fortsette med
delfinansiering av stillinger i kretsene, men ønsker at alle kretser skal kunne nyte godt av
tilskuddet. Det er kretsene som er oppdragsgivere for de kretsansatte, og som dermed
bestemmer hva den ansatte skal gjøre. Forbundsstyret foreslår en enkel fordelingsnøkkel, og
den forutsetningen som var lagt inn i vedtaket er allerede innfridd i og med at kontingenten er
øket. Fordelingsnøkkelen som foreslås vil innbefatte at noen av de som nå har tilskudd vil få
mindre.
Forbundsstyrets forslag:
I 2002 opprettholder NGTF tilskuddet til stillingene i kretsene etter samme modell som i
2001. I 2003 og 2004 fordeles et tilskudd av samme størrelsesorden til alle kretsene i NGTF i
henhold til følgende beregninger:
Grunntilskudd 10.000,- til hver av dagens kretser + fordeling av det resterende etter
prosentvis antall medlemmer som er rapportert foregående år.
Forslaget forutsetter at NGTFs ordinære rammetilskudd fra NIF fra 2003 økes med et beløp
tilsvarende Regionstilskuddet i 2002 og / eller ved økning av medlemskontingenten.
# 10 Gunnarsson foreslo:
I 2002 opprettholder NGTF tilskuddet til stillingene i kretsene etter samme modell som i
2001. Fra og med 2003 tar en sikte på tilskudd også i kretser uten stillingstilskudd nå.
Ny tilskuddsordning skal bygge på et grunntilskudd til hver (ny) krets, og et tillegg ut fra
faktorene tall medlemmer og geografi. Antall lag og aktivitetsnivå bør også telle med.
Ved en slik omlegging må ingen krets få redusert tilskuddet med mer enn 10% i 2003, og
10% i 2004.
Kretstilskuddordningen legges så fram på forbundstinget i 2004 til endelig vedtak.
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# 97 Wigaard foreslo:
I 2002 opprettholder NGTF tilskuddet til stillingene i kretsene etter samme modell som i
2001. I 2003 og 2004 fordeles et tilskudd av samme størrelsesorden til alle kretsene i NGTF i
henhold til følgende beregninger:
Grunntilskudd 20.000,- til hver av dagens kretser + fordeling av det resterende etter
prosentvis antall medlemmer som er rapportert foregående år.
# 29 Allergoth foreslo:
I 2002 opprettholder NGTF tilskuddet til stillingene i kretsene etter samme modell som i
2001. I 2003 og 2004 fordeles et tilskudd av samme størrelsesorden til alle kretsene i NGTF i
henhold til følgende beregninger:
Grunntilskudd 10.000,- til hver av dagens kretser + fordeling av det resterende etter
prosentvis antall medlemmer som er rapportert foregående år. Forslaget forutsetter at NGTFs
ordinære rammetilskudd fra NIF fra 2003 økes med et beløp tilsvarende Regionstilskuddet i
2002.
Forslagene ble tatt opp til avstemming: med Forbundsstyrets og # 97 Wigaard sitt forslag
sammen, satt opp mot # 10 Gunnarsson sitt forslag.
Forslag:
Motforslag:

Forbundsstyrets / # 97 Wigaard
# 10 Gunnarsson

Vedtak:

Forslaget fra # 10 Gunnarsson ble vedtatt med 88 stemmer. Det var 143
stemmeberettigede.

I debatten ble det lagt vekt på hvor viktige de kretsansatte har vist seg å være for å holde i
gang aktiviteten i enkelte kretser. Det ble også gitt uttrykk for at det var viktig å være
solidariske slik at også de kretsene som pr. i dag ikke har kretsansatte kan få støtte til det fra
2003. Det ble også understreket viktigheten av god rapportering fra kretser og lag, i og med
at fordelingsnøkkelen fra NIF nå baserer seg på medlemmer og aktivitet i klubbene. Det ble
også framhevet at den situasjonen som kommer nå 01.03.2003 har man vært kjent i 3 år.
Det ble i debatten også tatt til orde for at ressursene burde brukes til stillinger, men at man i
den prøveperioden disse to årene vil bli, kunne se på andre løsninger som totalt sett ville bidra
til økt aktivitet. I løpet av diskusjonen ble det lagt fram beregning som antydet et behov på kr.
260.000,- for å kunne gi de kretsene som pr. i dag ikke har ansatte, et tilskudd på linje med det
de andre kretsene får, relatert til antall medlemmer. Dette kunne f. eks finansieres gjennom
den økningen som de nye kontingentsatsene utgjorde, samt 10% reduksjon til de kretsene som
har tilskudd pr. 2002, og en omdisponering av midler beregnet på bredde / utdanningsaktivitetene i budsjettet.
Følgende hadde ordet i saken: # 3 Nilssen, # 10 Gunnarsson, # 97 Wigaard, # 29 Allergoth,
#20 Nordeng, # 39 Bolstad, # 12 Nygren, #1 Mellegaard, # 21 Reinertsen, # 162 Søreide, # 81
Vabø, # 8 Mauseth, # 7 Johansen.

Sak 7.4:

Forsikring av vikartrenere

Manglerud Gymnastikkforening foreslo:
De foreninger som ønsker kan tegne trenerlisens som ikke er navngitt.
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# 87 Fransrud innledet og stilte spørsmål om hvem som ville bli sittende med ansvaret hvis
noe skjedde. Hun stilte også spørsmål ved hvordan det var med yrkesskadeforsikringen etter
fylte 67 år.
# 164 Grøtta påpekte at det var flere aspekter ved forsikringsspørsmålet som måtte avklares
før man kunne fatte et endelig vedtak.
Vedtak: Forslaget oversendes til det nye forbundsstyret.

Sak 8:

Tilsette statsautorisert revisor

Forbundsstyret foreslo:
Firmaet Dybwad Revisjon DA engasjeres som revisor for Norges Gymnastikk og
Turnforbund i tingperioden 2002 - 2003. Forbundsstyret får fullmakt til å fastsette honorar.
Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Sak 10:

Behandle langtidsplanen

#1
Mellegaard begrunnet forbundsstyrets forslag med at to år er kort tid for å få
gjennomført saker, og at man nå er godt i gang med gjennomføringen av tiltakene både i
kretsene og sentralt. Forbundsstyret mener derfor at man bør beholde planen i sin nåværende
form, bortsett fra de endringer som følger av Tingets vedtak i andre saker.
# 23 Heen foreslo en tilføying, et punkt 10 i LTP, som hadde overskriften ”Miljø og
bærekraftig utvikling”, og med følgende innhold:
De fleste miljøproblemene har nær og direkte sammenheng med vårt forbruk av varer og
tjenester. En dårlig nyhet, kanskje? Men også en god nyhet, for da kan vi gjøre noe med dem.
Vi kan velge andre løsninger i våre daglige gjøremål, som enkeltindivider, i familien, på
arbeidsplassen og i dette tilfelle gjennom vår aktivitet i forbund, krets og lag.
Det bør være en utfordring til vårt forbundsstyre og - administrasjon å utvikle et konsept /
idébank som ser på våre totale aktiviteter ned på lagsplan og inneholder forslag til hvordan vi
kan velge annerledes i den daglige driften av lagene våre og for hver enkelt av oss. Det hver
og en av oss gjør betyr noe i den store sammenhengen, og derfor trenger vi å bli minnet på vår
adferd gjennom et utvalg av miljøtiltak som alle kan gjøre noe ved.
Å ta hensyn til miljøet trenger ikke å ta ekstra tid eller koste penger - ofte er det bare snakk
om å gjøre tingene på en ny måte. I mange tilfeller kan vi også spare driftsutgifter. I tillegg
bidrar vi til en mer positiv samfunnsutvikling gjennom å ta ansvar for miljøet lokalt og
globalt.
Generelt bør her nevnes avfallshåndtering, energiøkonomisering, transportplanlegging og
hvordan unngå bruk av miljøskadelige stoffer.
Vi gleder oss alle til å ta fatt på en ”grønnere” aktivitetstilværelse i 2002!
Vedtak:
Forslaget fra # 23 Heen ble protokollert til styret for integrering i
langtidsplanen.
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Sak 11:

Behandle budsjett 2003 og 2004

# 159 Leren presenterte forslag til budsjett for 2003 og 2004. Forslaget hadde tatt høyde for
de endringene som kom som en følge av tingets vedtak innen kontingent. Budsjettet ble lagt
fram til forslag med følgende tall og føringer for omdisponeringer:
Budsjettet godkjennes slik som framlagt for tinget 05.05.02. med følgende føringer:
–Forbundsstyret gis fullmakt til å disponere inntil kr. 300.000,- til ansatte i kretser som i dag
ikke har ansatte.
–Følgende poster kan omdisponeres til dette:
•Medlemskontingent,, avdeling 1
•Administrasjon, avdeling 2 og 3
•Kurs, utdanning og utvikling, avdeling 3
•Personal/adm. lokalt kompetansenettverk, avdeling 3
Forbundstinget sluttet seg til det framlagte budsjettet med tilhørende føringer.
#7
Johansen la fram følgende forslag:
Budsjettet godkjennes slik som framlagt for tinget 05.05.02. med følgende føringer:
–Forbundsstyret gis fullmakt til å disponere inntil kr. 340.000,- til ansatte i kretser som i dag
ikke har ansatte.
–Følgende poster kan omdisponeres til dette:
•Medlemskontingent,, avdeling 1
•Administrasjon, avdeling 2 og 3
•Kurs, utdanning og utvikling, avdeling 3
•Personal/adm. lokalt kompetansenettverk, avdeling 3
Vedtak: Forslaget fra # 7 Johansen falt mot 57 stemmer.
Følgende hadde ordet i saken: # 159 Leren, # 10 Gunnarson, # 132 Myrvold, # 1 Mellegaard,
# 7 Johansen, # 98 Mack, # 76 Bjelland, # 29 Allergoth, # 151 Thingvold, # 30 Fjellstad, #
149 Thorsen, # 97 Wigaaard
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Budsjett 2003 - 2004
2003, ny
kontingent

2004, ny
kontingent

kr -3 500 000
kr -135 000
kr -525 000
kr -3 085 000
kr -600 000
kr -100 000
kr -100 000
kr -8 045 000
2003, ny
kontingent

kr -3 600 000
kr 0
kr -600 000
kr -3 156 000
kr -650 000
kr -110 000
kr 0
kr -8 116 000
2004, ny
kontingent

kr 400 000
kr 1 200 000
kr 650 000
kr 250 000
kr 428 000
kr 145 000
kr 200 000
kr 65 000
kr 3 338 000
2003, ny
kontingent

kr 400 000
kr 1 224 000
kr 650 000
kr 250 000
kr 458 000
kr 145 000
kr 200 000
kr 160 000
kr 67 000
kr 3 554 000
2004, ny
kontingent

Øremerkete tilskudd barn, unge og mosjon/bredde kr -250 000
Øremerkete sponsoravt.
kr -100 000
Kurs, utdanning og utvikling
kr 940 000
Saksbehandlere inkl. kretsansatte
kr 1 714 000
Kretstilskudd
kr 172 000
Administrasjon
kr 200 000
Personal/adm. lokalt kompetansenettverk
kr 300 000
Sum avdeling 3 - Bredde og utvikling
kr 2 976 000
2003, ny
kontingent
Avdeling 4 - Konkurranseidrett

kr -250 000
kr -100 000
kr 824 000
kr 1 749 000
kr 175 000
kr 200 000
kr 300 000
kr 2 898 000
2004, ny
kontingent

Tilskudd Olympiatoppen
Øremerkete sponsoravt.
Utøverlisens konkurranse
Klubblisens reg. toppidr. miljøer
Utøverforsikringer
Saml./konkurranser
Personal ledelse
Personal stab
Personal trenere
Administrasjon, premier osv.
Sum avdeling 4 - Konkurranseidrett

kr 0
kr -50 000
kr -400 000
kr 0
kr 140 000
kr 1 400 000
kr 0
kr 455 000
kr 0
kr 100 000
kr 1 645 000
2003, ny
kontingent

kr 0
kr -50 000
kr -540 000
kr 0
kr 189 000
kr 1 500 000
kr 0
kr 464 000
kr 0
kr 100 000
kr 1 663 000
2004, ny
kontingent

kr -86 000

kr -1 000

Budsjett NGTF 2003-2004
Avdeling 1 - Fellesinntekter
Rammetilskudd NIF
Regionstilskudd
Lisenser trenere
Medlemsbasert lisens
Netto salgsinntekter
Diverse inntekter (netto kaptialavk., osv.)
Stevneinntekter
Sum avdeling 1 - Fellesinntekter
Avdeling 2 - Organisasjon
Styret og organisasjon
Personal
Administrasjon
Kjøp av tjenester (div. adm. tjenester)
Lisensforsikringer
Internasjonale kongresser/representasjon
Informasjon og markedsføring
Forbundsting
Personalforsikringer
Sum avdeling 2 - Organisasjon
Avdeling 3 - Bredde og utvikling

Sum totalt
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Sak 12:

Tildeling av stipend fra kretsenes jubileumsfond

Tone Døvre, Torkell Seppola, Rune Reinertsen har sittet i komiteen. Det var kr. 4.500,tilgjengelig for utdeling. Det var ikke fremmet noen søknader for komiteen.
Vedtak: Beløpet tilfaller fondets egenkapital.

Sak 13:

Valg

# 14 Madsen, leder i valgkomiteen, la i sin innledning vekt på at komiteen har lagt spesielt
til grunn de framtidige oppgaver som NGTF står overfor. Kandidatene som valgkomiteen
foreslår representerer hele spekteret av aktivitet. De har også lagt vekt på at kjemien skal
stemme. Madsen syntes også det var skremmende at det var så få henvendelser til komiteen.
Forbundsstyret
President:
Valgkomiteens forslag:
Vedtak: Enstemmig valgt.
Visepresident:
Valgkomiteens forslag:
Turid Veslemøy Viervoll,
Vedtatt: Enstemmig valgt.
Styremedlemmer
Valgkomiteens forslag:
Terje Heen,
Heidi Marie Taksdal,
Oddrun Vabø,
# 97
# 78

Stig Nilssen, Arendals Turnforening.

Ullern IF Turn og Klemetsrud IL Turn

Fredrikstad Turnforening
Klepp Idrettslag
Lindås Idrettslag

Wigaard foreslo Ingunn Thorsen som styremedlem.
Riple holdt valgtale for Oddrun Vabø.

# 149 Thorsen, Anne Ma, leder i lovkomiteen, orienterte om at første skriftlige valgrunde
måtte underkjennes da noen hadde fått stemmesedler med delegatnummer på.
Ved gjennomføring av ny avstemming fordelte stemmene seg slik:
Totalt avgitt 141 stemmer, 5 stemmer ble forkastet. 69 stemmer utgjorde vanlig flertall.
Terje Heen,
Fredrikstad Turnforening
135 stemmer
Oddrun Vabø,
Lindås Idrettslag
130 stemmer
Heidi Marie Taksdal,
Klepp Idrettslag
92 stemmer
Ingunn Thorsen,
Moss Turnforening
51 stemmer
Vedtak: Terje Heen, Oddrun Vabø og Heidi Marie Taksdal er valgt til styremedlemmer.
Varamedlemmer:
Valgkomiteens forslag:
Ole Ivar Folstad,
Trondhjems Turnforening
Ingunn Thorsen,
Moss Turnforening
Vedtak: Enstemmig valgt.
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Kontrollkomité:
Valgkomiteens forslag:
Leder:
Arne Tyssø,
Vedtak: Enstemmig valgt.
Medlem:
Evy Viken,
Medlem:
Aage T. Madsen,
Vedtak: Enstemmig valgt.
Varamedlem: Jørn Nordeng,
Varamedlem: Gerd Raadal,
Vedtak: Enstemmig valgt.
Domsutvalg:
Valgkomiteens forslag:
Leder:
Torgeir Røinås Pedersen,
Vedtak: Enstemmig valgt.
Medlem:
Tove Helliesen,
Medlem:
Magne Hodne,
Vedtak: Enstemmig valgt.
Varamedlem: Berit Myhren Kristiansen,
Varamedlem: Leidulf Eide,
Vedtak: Enstemmig valgt.
Appellutvalg:
Valgkomiteens forslag:
Leder:
Kirsten Næss,
Vedtak: Enstemmig valgt.
Medlem:
Trond Andersen,
Medlem:
Johan H. Mohr,
Medlem:
Trude Riple,
Medlem:
Ragnar Wivestad,
Vedtak: Enstemmig valgt.
Varamedlem: Ingrid Joa Sirnes,
Varamedlem: Bjørn Mack,
Vedtak: Enstemmig valgt.

Trondhjems Turnforening
Moss Turnforening
Lillehammer Turnforening
Bardu Idrettslag
Fana Idrettslag

Fredrikstad Turnforening
Stavanger Turnforening
Klepp Idrettslag
Lillehammer Turnforening
Måløy Idrettslag

Bergens Turnforening
Fredrikshalds Turnforening
Fana Idrettslag
Laksevåg Turn og Idrettslag
Kristiansands Turnforening
Sandved Turn
Oslo Turnforening

Valgkomiteen:
Forbundsstyrets forslag:
Leder:
Aage Madsen, Lillehammer Turnforening
Vedtak: Enstemmig valgt.
Medlemmer:
Forbundsstyrets forslag utgjorde en endring i forhold til utsendte papirer, da man ønsket Siv
Langerød-Erichsen som medlem for å oppfylle NIF`s bestemmelser om kjønnsfordeling.
Medlem:
Siv Langerød-Erichsen,
Tvedestrand Turn og IF
Medlem:
John Sørby
Borge Turnforening
Medlem:
Stig Rønne
Trondhjems Turnforening
Medlem:
Britt Mellegaard
Trondhjems Turnforening
# 10 Gunnarsson foreslo Jorunn Vorkinn som medlem. Begrunner dette med styrking av
distriktsrepresentasjon gjennom en bedre geografisk spredning.
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# 97 Wigaard foreslo Sverre Grimstad som medlem, slik som opprinnelig opplyst i
tingpapirene.
Det ble avgitt 140 stemmer, 8 ble forkastet. 67 stemmer utgjorde vanlig flertall. Stemmene
fordelte seg slik:
Britt Mellegaard,
114 stemmer
Jorunn Vorkinn,
108 stemmer
John Sørby,
88 stemmer
Siv Langerød-Erichsen,
79 stemmer
Sverre Grimstad,
76 stemmer
Stig Rønne,
63 stemmer
Vedtak: Britt Mellegaard, Jorunn Vorkinn, John Sørby og Siv Langerød-Erichsen ble valgt.
Varamedlemmer:
Forbundsstyrets forslag:
Sverre Grimstad,
Oslo Turnforening
Svein Hagberg,
Hammer Turn
Vedtak: Enstemmig valgt.
Fondsstyret:
Valgkomiteens forslag:
Leder:
Kjell Lars Andreassen,
Vedtak: Enstemmig valgt.
Medlem:
Evy Viken,
Medlem:
Brit Øiesvold,
Vedtak: Enstemmig valgt.
Varamedlem: Alf Teigen,
Varamedlem: Per Østreng,
Varamedlem: Torstein Gunnarson,
Vedtak: Enstemmig valgt.
Lovkomité:
Valgkomiteens forslag:
Leder:
Anne Ma Thorsen,
Vedtak: Enstemmig valgt.
Medlem:
Lars E. Frisvold,
Medlem:
Tove Paule,
Vedtak: Enstemmig valgt.
Varamedlem: Harald Bjerkan,
Varamedlem: Bjørg Johannessen,
Vedtak: Enstemmig valgt.

Langesund Idrettslag
Moss Turnforening
Bodø og omegn IF Turn
Oslo Turnforening
Trøgstad Turnforening
Voss Idrettslag

Moss Turnforening
Molde Turnforening
Vestfossen IF
Trondhjems Turnforening
Mandals Turnforening

Representanter til NIF sitt ting:
Valgkomiteens forslag:
Presidenten
Forbundsstyret gis fullmakt til å oppnevne øvrige representanter.
Vedtak: Enstemmig valgt.
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Under Tingmiddagen lørdag kveld ble følgende hedersbevisninger delt ut:
NGTF’s fortjenstmedalje i gull:
NGTF’s fortjenstmedalje i sølv:

Britt Mellegaard, Trondhjems Turnforening
Svein Hagberg, Hammer Turn
Knut Arve Johansen, Drammens Turnforening
Inger Linvolden, Gran Idrettslag
Berit Glesaaen Nyberg, Hamar Idrettslag
Tone Døvre, Stavanger Turnforening

Oslo, juni 2002

Øistein Leren

Christina Stusvik

Liv Aina Bjelland

Rune Reinertsen
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