VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2016

Fredag 29. april
Kl. 15.00–18.00 Åpent Forum
Kl. 20:00

Minglekveld i Tippeliga lounge

Lørdag 30. april
Kl. 09:30

Innsjekking i salen

Kl. 10.00

Tingforhandlinger

Kl. 13.00

Lunsj

Kl. 14.00

Tingforhandlinger fortsetter

Kl. 15.30–16.00 Pause
Kl.17.00

Slutt for dagen i salen

Kl. 20.00

Tingmiddag

Søndag 01. mai
Kl. 09.00

Tingforhandlinger

Kl. 13.00

Lunsj

Kl. 14.00–15.00 Tingforhandlingene forsetter hvis behov.
 SKJEMA FOR REISEUTGIFTSFORDELING og
 FULLMAKTSKJEMA
må være forbundskontoret i hende senest 15. april.
Reiseutgiftsfordeling gjelder kun for representanter, ikke
observatører
Utregningen av sum for reisefordeling vil bli foretatt og det vil på Tinget
bli opplyst om hva fordelingsbeløpet er.
Etter tinget sendes faktura til de som skal betale. Når det er kommet inn,
sendes penger til de som skal ha refundert utgifter.
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c)
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SAK 2 C)
GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN
Forslag til forretningsorden:
1.

Møtene ledes av de valgte dirigentene som fordeler arbeidet seg imellom.

2.

Protokollen føres av de valgte sekretærene som fordeler arbeidet seg
imellom.

3.

Ingen representanter kan gis ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
Med unntak for innlederen, settes taletiden til:
5 minutter første gang,
3 minutter andre gang og
2 minutter tredje gang.
Det er adgang til å foreslå at taletiden ytterligere begrenses, likeledes er
det adgang til å foreslå strek.

4.

Representanter som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt
taletid.

5.

Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og inneholde
forslagstillerens navn og organisasjonstilhørighet. Nye forslag kan ikke
fremsettes etter at strek er satt. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake
etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering.

6.

Forslag utenom de på sakslisten oppførte saker behandles i henhold til
lovens § 14, punkt 5.

7.

Med unntak for lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall.

8.

I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall
stemmer for og imot.
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SAK 4 BEHANDLE ÅRSBERETNINGER FOR 2014 og
2015
Se Årbok 2014-2015, side 6-70

SAK 5

BEHANDLE STYRETS ØKONOMISKE
BERETNINGER OG REVIDERTE
REGNSKAPER

Se Årbok 2014-2015; Side 75-99

SAK 6 BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER
SAK 6 A

INNKOMNE LOVFORSLAG

Sak 6A-1

Endringer i NGTFS lov som følge av endringer i
lovnorm, samt endring i § 15, punkt 4 underpunkt f

Idrettstinget 2015 vedtok lovendringer som har ført til at lovnorm for særforbund ble
endret i de følgende punktene. Disse endringene er tatt inn i det framlagte nye
lovforslaget.
Der hvor NGTFs tidligere lov og nytt lovforslag skiller seg fra lovnormen, er det markert i
teksten med aktuell tekst i kursiv.

LOVNORM FOR SÆRFORBUND
Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

Veiledning til lovnorm for særforbund
Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen.
Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det særforbundet må ha i sin
egen lov.
Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært særforbundsting etter å ha
vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene
må sendes til NIF for godkjenning.
Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det
valgfritt å ta med fotnotene i egen lov.
NIFs regelverk er tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no
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Forbundsstyret foreslår:
NGTFs lov vedtas som vedlagt.
Begrunnelse:
NGTFs lov må bringes i tråd med NIFs lovnorm.
Endringen i § 15, punkt 4 underpunkt f vil være i tråd med den samarbeidsavtale som er
forankret på NKGV sitt ekstraordinære ting i 2015.
Lovkomiteen i NGTF:
Loven slik den framlegges her er i tråd med vedtatt lovnorm.

LOV FOR NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND
Stiftet 25. mai 1890
Vedtatt av særforbundstinget 26.04.2014, med senere endringer av 30.04.2016,
godkjent av NIF [dato].
I.

INNLEDENDE BESTEMMELSER

§1

Formål

(1)

Norges Gymnastikk- og Turnforbunds (NGTF) formål er å fremme gymnastikk- og
turnidrettene i Norge, i et sosialt og kulturelt stimulerende miljø, herunder bidra
til samarbeid mellom alle ledd i organisasjonen og representere idretten
internasjonalt.

(2)

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og
ærlighet.

§2

Organisasjon

(1)

Særforbundet er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer
gymnastikk- og turnidrettene og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité (NIF). Idrettslagene kan organiseres i
særkretser/regioner.

(2)

Særforbundet er medlem av NIF, Union Europeenne de Gymnastique (UEG),
Federation Int, ernationale de Gymnastique (FIG) og Internationaler
Rhönradturnverband (RV)og skal følge deres respektive regelverk og vedtak. NIFs
lov gjelder for NGTF uavhengig av hva som måtte stå i NGTFs egen lov.

(3)

Opptak av nye idretter samt endring av NGTFs navn, må godkjennes av
Idrettsstyret. Idrettsstyret avgjør om den nye aktiviteten er forenlig med NIFs
formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan NGTF fremme forslag
om opptak av den nye idretten på Idrettstinget.

§3

Oppgaver og myndighet

(1)

NGTF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi, tillitsvalgte og ansatte,
slik at det imøtekommer de krav og utfordringer gymnastikk- og turnidrettens
medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.
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(2)
a)
b)
c)
d)

NGTF er den høyeste faglige myndighet på sin idretts område. Med faglig
myndighet menes myndighet i saker som omfatter vedkommende særidretter
med følgende unntak:
Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener.
Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere
idrettsgrener.
Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til
hinder for at særforbundene selv iverksetter kontrollrutiner.
Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j.

(3)

Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og
underlagt kontroll av særforbundet.

§4

Medlemskap

(1)

Alle idrettslag som organiserer aktiviteter som naturlig hører inn under NGTFs
virkeområde og er medlem av NIF, har rett til å bli medlemmer i forbundet.

(2)

Søknad om medlemskap sendes NGTF via idrettskretsen. Utmelding skjer på
samme måte.

§5

Kontingent/avgifter

(1)

Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag.

(2)

Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på
forbundstinget. Styret kan frata lag, som skylder kontingent eller avgift for mer
enn ett år etter forfall, medlemskapet i forbundet, og anbefale overfor NIF at laget
fratas medlemskap i NIF, jf. § 10-2 (3).

II.

TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§6

Kjønnsfordeling

(1)

Ved valg/oppnevning av styre, råd utvalg/komité mv. og ved representasjon til
årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være
forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det
ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to
personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett
varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av
kjønnsfordelingen.

(2)

Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen,
skal styret innen én måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til
ekstraordinært årsmøte/ting der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det
aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er
valgt/oppnevnt.

(3)

Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille
bestemmelsen, hvis ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som
mangler for å oppfylle bestemmelsen.

(4)

Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å
innkalle til nytt årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning.
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(5)

Idrettsstyret 1 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.
Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør
dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget. Dispensasjon kan
kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§7

Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)

For å ha stemmerett og være valgbar, må man ha fylt 15 år, vært medlem av et
idrettslag tilsluttet NGTF i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene jf.
NIFs lov § 10-4. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som
representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller
avgi stemme ved fullmakt.

(2)

En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i NGTF: medlem
av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. 2

(3)

Forslagsrett:

(4)

a)

Styret i NGTF har forslagsrett til og på særforbundstinget.

b)

Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til
særforbundstinget, og dets representant(er) har forslagsrett på
særforbundstinget.

c)

Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 15 (4), har forslagsrett til
særforbundstinget i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets
arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på
særforbundstinget innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

Talerett: 3
a)

Revisor har talerett på særforbundstinget i saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde.

b)

Representant fra NIF har talerett på særforbundstinget.

§8

Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1)

En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite
mv. i organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får
relevant ansettelse i organisasjonsleddet, plikter å fratre tillitsvervet ved
tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2)

En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som
representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det
kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det
organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)

Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som
kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

1

Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement.
De særforbund som har fått tillatelse av NIF til å opprettholde egne doms- og appellutvalg for
behandling av straffesaker, må legge til «domsutvalg, appellutvalg» i denne bestemmelsen. De særforbund
som har opprettet egne sanksjonsutvalg/disiplinærutvalg, må legge til «sanksjonsutvalg» evt.
«disiplinærutvalg».
3
Særforbundstinget kan også beslutte å gi talerett til andre personer.
2
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(4)

Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å
utpeke ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.

(5)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som
valgt eller oppnevnt.

(6)

Idrettsstyret 4 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.
Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§9

Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til
særforbundet

(1)

En person som har en avtale med et organisasjonsledd som gir vedkommende en
økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet, er ikke valgbar til styre, råd,
utvalg/komite innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder
styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person
som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for
styremedlem oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik avtale,
styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke
gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller
oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet
organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som
har en tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke
valgt eller oppnevnt.

(4)

Idrettsstyret 5 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.
Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 10 Inhabilitet
(1)

En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i NGTF er inhabil til å
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken,
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer
med en part,
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i
et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2)

4
5

Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er
egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det
legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller
ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig
tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en
part.

Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement.
Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement
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(3)

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte
underordnet i særforbundet.

(4)

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte,
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil
kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at
vedkommende viker sete.

(5)

Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)

I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at
vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål
om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av
sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville
være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer
delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre
vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen
stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres
uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7)

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom
en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende
ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin
nærmeste overordnete til avgjørelse.

§ 11

Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1)

Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i NGTF vedtaksføre når
et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte
stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2)

Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling 6 eller ved fjernmøte 7. Ved skriftlig
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer
med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir
sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig
saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og
kommunisere med hverandre.

(3)

Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 12

Refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1)

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres
vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2)

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)

Godtgjørelse til styret og generalsekretær/daglig leder skal klart fremgå av
vedtatt budsjett og regnskap.

III.

ØKONOMI

§ 13

Regnskap, revisjon, budsjett mv.

6
7

F.eks. per epost.
F.eks. møte per telefon/videokonferanse.

Forbundsting 2016

Side 9

Norges Gymnastikk- og Turnforbund

(1)

NGTF er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsloven og
revisorloven. Regnskapsåret skal følge kalenderåret. 8

(2)

NGTF skal engasjere statsautorisert/registrert revisor og velge en kontrollkomité.
Kontrollkomiteens oppgaver følger av § 21.

(3)

Bankkonti skal være knyttet til NGTF og skal disponeres av to personer i
fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4)

På NGTFs ting skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet og et langtidsbudsjett på minst to år. Budsjettet skal være
realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av
positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når
årsregnskapet fremlegges. For særforbund som ikke avholder ordinært
særforbundsting hvert år, fastsetter styret årlige budsjetter innenfor rammen av
langtidsbudsjettet, og hvis hensiktsmessig fremlegges disse på eventuelle
ledermøter eller tilsvarende i perioden mellom tingene.

(5)

Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes senest seks måneder etter
regnskapsårets slutt. Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige
styremedlemmer. Dersom særforbundet har generalsekretær/daglig leder, skal
også vedkommende signere.

(6)

NGTF kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er
sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for
lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. NGTF kan dog delta i NIFs
konsernkontoordning etter søknad fra NGTF og beslutning fra Idrettsstyret.

(7)

Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig
omfang i forhold til særforbundets størrelse eller virksomhet, skal vedtas av
særforbundstinget.

IV.

TING, STYRE, UTVALG MV.

§ 14

Særforbundstinget

(1)

NGTFs høyeste myndighet er særforbundstinget som avholdes hvert annet år i
tidsrommet april/mai 9.

(2)

Tinget innkalles av styret med minst fire måneders varsel til de organisasjonsledd
som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene
gjøres tilgjengelig på særforbundets internettside eller på annen forsvarlig måte. I
så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest en måned
før tinget. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest
tre måneder før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter
med forslag til særforbundstinget må være gjort tilgjengelig senest en måned før
tinget.

(3)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av
innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er
saker som ikke kan behandles.

8
9

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.
Det enkelte særforbund avgjør ved tingvedtak når tinget skal avholdes og tingperiodens lengde.
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(4)

Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(5)

På særforbundstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller
bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller
sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigete
representantene vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 15

Representasjon på særforbundstinget

(1) På særforbundstinget møter med stemmerett:
a)
Forbundsstyret.
b)
En representant fra hver krets
c)
Representanter fra lagene etter følgende skala 10:
For medlemstall til og med 300
1 representant
For medlemstall fra 301 t.o.m. 1000 2 representanter
For medlemstall over 1000
3 representanter
3 er det høyeste antall representanter noe lag kan møte med.
Grunnlaget for lagsrepresentasjonen er det samlede antall medlemmer fra foregående år
slik det framgår av tallene fra idrettsregistreringen.
Som representant fra særkretsen møter lederen.
(2)

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting,
eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

(3)

Forbundsstyret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal
dekkes av NGTF. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.

(4)

Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som
ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde:
Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom
leder er forhindret fra å møte
Kontrollkomiteens medlemmer
Valgkomiteens medlemmer
Revisor
Lovutvalgets medlemmer.
Leder, eventuelt nestleder for Norges Kvinnelige Gymnastikkveteraner

a)
b)
c)
d)
e)
f)
§ 16

Ledelse av særforbundstinget

Tinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller referent behøver å være
valgt/oppnevnt representant. Det kan velges flere dirigenter og referenter.
§ 17

Særforbundstingets oppgaver

Særforbundsstinget skal:
a)
Godkjenne de fremmøtte representantene.
b)
Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

10

Representasjon til særforbundsting bestemmes i særforbundets lov, dog slik at idrettslagene skal være
representert. For særforbund som omfatter så mange lag at det kan være aktuelt å regulere
lagsrepresentasjonen gjennom sine særkretser, utarbeider særforbundet egne rutiner for dette.
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive
protokollen.
Behandle beretning for særforbundet.
Behandle særforbundets regnskap i revidert stand.
Behandle forslag og saker. 11
Fastsette kontingent, avgifter og lisenser.
Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere særforbundets
regnskap.
Foreta følgende valg 1213
1. President og visepresident. 14
2. 5 styremedlemmer og 1 varamedlem. 15
3. Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
4. Representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet er
tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
5. Valgkomité med leder, fire medlemmer og to varamedlemmer.
President og visepresident velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret
velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig
valg avgjøres rekkefølge i forhold til stemmetall.

§ 18

Stemmegivning på særforbundstinget

(1)

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være
truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer
enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer
skal anses som ikke avgitt.

(2)

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav
om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres
opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke
foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller
ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3)

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av
de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd
flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt,
ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av
vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i
første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene.
Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning
anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet,
avgjøres valget ved loddtrekning.

11

Tinget bør gi forbundsstyret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs
regelverk og lovnorm for særforbund.
12
Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på tinget. Tinget kan i tillegg velge andre
tillitsvalgte det er behov for.
13
Uten tillatelse fra NIF kan ikke særforbund ha egne doms- og appellutvalg for behandling av
straffesaker, se dog NIFs lov § 11-11 (2). Særforbundet må vurdere om det skal ha et eget disiplinær/sanksjonsutvalg for behandling av saker etter egne kamp- og konkurranseregler. Dette utvalget bør
velges på særforbundstinget.
14
I stedet for leder/nestleder kan betegnelsen president/visepresident eller lignende anvendes.
15
Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Styremedlemmene kan
velges til spesifikke oppgaver.
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§ 19

Ekstraordinært særforbundsting

(1)

Ekstraordinært særforbundsting innkalles av styret med minst en måneds varsel
etter:
a)
b)
c)
d)

Vedtak av særforbundstinget.
Vedtak av forbundsstyret.
Vedtak av Idrettsstinget eller Idrettsstyret.
Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste særforbundsting
representerte ¼ av de stemmeberettigede representanter.

(2)

Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.

(3)

Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen
eller være gjort tilgjengelig på særforbundets internettside eller annen forsvarlig
måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er
gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på
innkallingstidspunktet.

(4)

Et ekstraordinært særforbundsting er vedtaksført med det antall godkjente
representanter som møter.

(5)

Et ekstraordinært særforbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i
vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære særforbundstinget.

(6)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv.
under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det
ekstraordinære tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan
behandles.

§ 20

Særforbundets styre

(1)

Særforbundet ledes og forpliktes av styret som er særforbundets høyeste
myndighet mellom tingene.

(2)

Styret skal bl.a.:
a)
Iverksette særforbundstingets og NIFs vedtak og bestemmelser.
b)
Forestå NGTFs daglige administrasjon, representere dette utad og utøve
dens faglige myndighet.
c)
Påse at særforbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i
samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet
organisasjonsledd, og sørge for at særforbundet har en tilfredsstillende
organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig
økonomistyring.
d)
Arbeide med saker som er nevnt i § 3.
e)
Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret
finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse.
f)
Oppnevne representanter til kongresser og/eller møter i NIF, UEG, FIG og
IRV.
g)
Ansette generalsekretær og andre funksjonærer
h)
Ansette trenere etter behov, etter eventuell innstilling fra faglig komité
i)
Bestemme sted og tid for forbundsting
j)
Bestemme arrangementssted for Landsturnstevnet (LT) og eventuelle
andre nasjonale stevner.
k)
Tilrå eller fastsette dato for nasjonale stevner / mesterskap
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l)
m)
n)
o)
p)

Inngå avtaler om arrangement av landskamper og internasjonale
mesterskap i Norge
Inngå avtaler med eventuelle lokale arrangører av landskamper,
internasjonale mesterskap og nasjonale stevner
Tildele NGTFs hederstegn i sølv eller gull, samt æresmedlemskap (jfr.
retningslinjer)
Fastsette i hvilke NM for senior de tildelte kongepokaler skal utdeles (jfr.
retningslinjer)
Sørge for at det hvert år mellom tingene holdes møte med kretsledere.

(3)

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to
styremedlemmer forlanger det.

(4)

Til styrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt særforbunds styre når
internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Representanten fra det
internasjonale særforbundets styre møter med tale- og forslagsrett, men ikke
stemmerett.

(5)

I samråd med norsk medlem av internasjonalt styre diskutere NGTFs standpunkt i
internasjonale idrettspolitiske saker.

(6)

Til styrets møter innkalles et medlem, fortrinnsvis leder, av de tekniske
komiteene, når saker som omhandler vedkommende komités arbeid skal
behandles. Disse har tale og forslagsrett i saker som omhandler komitéens arbeid.

(7)

Generalsekretæren er leder for administrasjonen. Generalsekretæren er ansvarlig
for alle administrative funksjoner innenfor NGTF og utfører de pålegg og setter i
verk de vedtak som er truffet av forbundsstyret.

(8)

Generalsekretæren møter med tale- og forslagsrett på forbundstinget, ledermøter,
i forbundsstyret og arbeidsutvalg, og i alle komiteer og utvalg.

§ 21

Faste komiteer

(1)

Kontrollkomité

a)

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med særforbundets økonomi. Kontrollkomiteen
skal påse at særforbundets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak,
bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske
disposisjoner er i samsvar med særforbundets lov og beslutninger fattet av
særforbundstinget. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at særforbundets
interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

b)

Kontrollkomiteen skal påse at særforbundets regnskapsførsel er pålitelig og at
dets årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for særforbundets drift
og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene
vurdere særforbundets finansielle stilling, forvaltning og drift.

c)

Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styreog utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra den
engasjerte revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den engasjerte
revisor har utført der den finner det hensiktsmessig.
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d)

Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger til
særforbundstinget om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/ årsregnskapene og
særforbundets anliggender for øvrig, herunder budsjetter og budsjettoppfølging,
forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning.

e)

For særforbund som ikke har ting hvert år, skal kontrollkomiteen avgi en
beretning til det enkelte årsregnskap. For øvrig skal kontrollkomiteen løpende ta
opp forhold den finner nødvendig og rapportere gjennom nummererte rapporter til
særforbundets styre og revisor.

f)

Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger
som den ønsker utført, dersom kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike
arbeidsoppgaver kan ikke være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt
instruks må i slike tilfeller utarbeides av kontrollkomiteen. Styret må informeres
om eventuelle økonomiske konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for revisor.

(2)

Valgkomité:
Valgkomiteen velges på særforbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra
styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som
skal velges på tinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter
å tre ut av valgkomiteen.

(3)

Lovkomité:
Lovkomiteen
skal
avgi
uttalelser
om
innkomne
lovforslag
og
om
fortolkningsspørsmål som forbundsstyret forelegger. Lovkomiteen kan også selv
fremkomme med forslag.

(4)

Fondsstyret:
Fondsstyret arbeider etter vedtatte statutter for NGTFs fond

V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 22

Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og
konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler,
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.
§ 23

Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet

Avtaler og samarbeid mellom NGTF og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13.
§ 24

Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter

Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.
§ 25

Bestemmelser om konkurranseforbud

Idrettsstyret og styret i NGTF kan nekte organisasjonsledd og medlem av
organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende
virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter.
Nektelse krever saklig grunn.
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§ 26

Lovendring

(1)

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært særforbundsting
etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2)

Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer
vedtatt av NGTF selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret. 16
Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3)

I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret 17 pålegge nødvendig endring
for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4)

Endringer i §§ 26 og 27 kan ikke vedtas av NGTF selv med mindre endringene
følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 27

Oppløsning – Sammenslutning – utmelding

(1)

Forslag om oppløsning av særforbundet må først behandles på ordinært
særforbundsting. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles
ekstraordinært særforbundsting tre måneder senere. For at oppløsning skal skje,
må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

(2)

Ved oppløsning eller annet opphør av særforbundet, tilfaller særforbundets
overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved
utmelding eller tap av medlemskap tilfaller særforbundets eiendeler NIF eller
formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til
disse eiendeler.

(3)

Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i
samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 26.

16
17

Myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement.
Myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement.
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SAK 6 B

INNKOMNE FORSLAG

Sak 6 B-1 Asker turnforening foreslår:

Asker Turnforening ønsker at modellen for toppidrett tas opp til diskusjon og
foreslår følgende vedtak:
I: Det utarbeides en revidert versjon av Langtidsplanen for 2014-2024 med
prioriterte mål og strategier, samt aktivitetsmål for de enkelte grenene for
perioden 2016 - 2020.
II: Mål og strategier i langtidsplanen utformes og formuleres slik at utøvere
som har potensiale, satsingsvilje og resultatbakgrunn, innen de olympiske
grener i NTGF skal gis like muligheter til å drive toppidrett.
III: Toppidrettskomiteen er ansvarlig for prioritering av midler og
tilrettelegging av toppidrettsaktivitet i henhold til målene i revidert
langtidsplan.
Begrunnelse:
I Langtidsplan 2014 - 2024 er ett av 5 hovedmål rettet mot toppidrett.
Sitat:

M2024-4: NGTF skal ha en toppidrettskultur og tilby spesielle talenter,
innen olympiske grener, muligheter til å utøve toppidrett ved å
tilrettelegge for den enkelte utøver.
Toppidrett defineres som trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i
verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til
jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en
hovedbeskjeftigelse. Forbundet kan bidra med medisinsk støtteapparat dersom
behov, muligheter for treningsopphold i andre miljøer, spisskompetanse på
spesielle områder og muligheter til internasjonal konkurranseerfaring.
Hvorfor:
Toppidretten skaper forbilder og utvikler kompetanse.
Mulige strategier:
• Bygge en sunn, åpen og utadvendt kultur hos toppidrettsutøverne og deres
støtteapparat.
• Arbeide for god praktisk og økonomisk tilrettelegging for toppidrettsutøvere.
• Systematisk arbeid over tid vil føre til utvikling av kompetanse på et bredt
spekter av områder.
• Vurdere hvor og hvordan toppidrettsutøvere kan tilbys optimale forhold.

Grenen Turn menn har gjennom perioden 2004 – 2016 vært satsningsgren i NGTF. I
denne perioden har utøvere fra turn menn vært prioritert fremfor utøvere fra de øvrige
grenene. Samtidig har både Turn Kvinner og Rytmisk Gymnastikk hatt resultatmessig
fremgang i perioden fra 2004. Det har også vært en økning i antall aktive
konkurranseutøvere i disse grenene i samme periode.
Vi mener det er viktig at prioritering av midler og strategiske tiltak som beskrevet i
langtidsplanen gjøres ut fra felles vurderingskriterier på tvers av grenene. Definisjonen
av toppidrett og forståelsen av spesielle talenter fra langtidsplanens hovedmål bør legges
til grunn for taktiske valg og budsjettering fremover. Dette vil gi utøvere fra alle de tre
olympiske grenene samme forutsetninger for å realisere sitt potensiale som
toppidrettsutøvere.
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Forbundsstyret støtter ikke forslaget slik det er framsatt som eget forslag.
Begrunnelse:
Punktene I og II blir behandlet som del av hele langtidsplanen som er til behandling i sin
helhet i sak 8. Det er i denne lagt opp til en bred diskusjon av både de nevnte områder,
men også som del av den totale aktiviteten som forbundet er ansvarlig for.
Forbundsstyret legger gjennom den foreslåtte langtidsplanen opp til at man øker
innsatsen innenfor alle OL-grenene og troppsgymnastikk.
Punkt III vil slik forbundsstyret forstår det gi en oppnevnt komite ansvar for den delen av
budsjettet som omhandler toppidretten. Dette ville bli en annen måte å prioritere
forbundets ressurser på enn i nåværende situasjon, hvor komiteer foreslår budsjett for
sine områder og hvor forbundsstyret har det overordnede ansvaret for totalen i
budsjettet, og også dermed er ansvarlig for det økonomiske resultatet.

Sak 6 B-2 Forbundsstyret foreslår:
Forbundsstyret foreslår at det gjøres en korrigering i tingvedtaket knyttet til
regionalisering fra 2012 slik at kretsdelegater med stemmerett på
forbundstinget selv dekker reise og opphold.
Begrunnelse:
I vedtaksteksten fra 2012 som er gjengitt nedenfor vises det med understreking at
forbundet dekker reise og opphold for kretsleder på forbundsting. Dette er demokratisk
problematisk da delegatene på denne måten kan framstå som mindre uavhengige enn de
i realiteten skal være. Delegater til forbundstinget skal etter forbundsstyrets mening
være påmeldt som representanter fra sitt organisasjonsledd.
Organisasjonens samlede økonomi på krets- og forbundsplan samordnes på følgende
områder: Forbundskontingenten settes til kr 120.- slik at den dekker lønn til alle
kretsansatte og administrasjonskostnader herunder kontorhold og IKT.
Forbundet dekker reise og opphold for kretsleder og kretsansatt på kretsledermøter,
forbundsting og andre felles møter som forbundet innkaller til. Forbundet dekker også
inntil 4 deltakere i tillegg til kretsleder og ansatt på et årlig møte med fokus på aktiviteter
på forbunds- og kretsnivå.
Forbundet får fullt arbeidsgiveransvar for de kretsansatte. Dagens ordning med kretsene
som oppdragsgiver videreføres, dog slik at alle kretsers behov for basisoppgaver blir
ivaretatt. Kretskontingent fastsettes fortsatt av den enkelte krets.
Øvrige deler av teksten fra 2012 beholdes, da med unntak av forbundskontingent som
foreslås økt i sak 7A.
Forslag:
Forbundet dekker reise og opphold for kretsleder og kretsansatt på
kretsledermøter forbundsting og andre felles møter som forbundet innkaller til.
Forbundet dekker også inntil 4 deltakere i tillegg til kretsleder og ansatt på et
årlig møte med fokus på aktiviteter på forbunds- og kretsnivå.
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SAK 7

FASTSETTE KONTINGENTER,
AVGIFTER OG LISENSER

SAK 7 A

FASTSETTE FORBUNDSKONTINGENT

Forbundsstyret foreslår:
Forbundsstyret foreslår at forbundskontingenten økes til kr. 150,- per år per medlem.
Forbundsavgiften skal betales i henhold til antall medlemmer uansett alder.
Begrunnelse:
Forbundskontingenten ble sist endret på forbundstinget i 2012, og da som en del av
pakken knyttet til regionaliseringen av organisasjonen. Beregningen på den tid baserte
seg på at en forbundsavgift på kr. 120,- skulle tilsi at de økte kostnadene som forbundet
ville få ved å overta alle kostnader knyttet til drift av kretskontor ville dekkes gjennom
denne økningen. Kretsene var forventet å få lavere kostnader gjennom denne nye
ordningen, og ville kunne innføre lavere kretskontingent.
Vi ser nå at resultatet har blitt at kostnadene ved den totale pakken som lå i vedtaket ble
høyere enn forventet og har vært en del av det som har ført til at forbundet har en
anstrengt økonomi som ikke muliggjør å ivareta de delene av aktivitetene som et
forbundsledd skal gjøre på en god nok måte. Det er forbundet som skal ivareta
konkurranseidretten på nasjonalt og internasjonalt nivå, og det er forbundet som skal stå
for utvikling av utdannings og aktivitetskonsepter som lagene og kretsene skal benytte.
Forbundsstyret legger gjennom den foreslåtte langtidsplan opp til at man nå øker
innsatsen innenfor konkurransegrenene. Som det framgår av målene M2028- 4a og 4b,
samt M2020-4a, b, c og d. De foreløpig beregninger fra komiteene tilsier at man vil på
sikt vil ha et behov for i underkant av 4 millioner kroner pr. olympisk gren, mens
troppsgymnastikk synes å ha et noe mindre behov per år.
Den foreslåtte økningen til kr. 150,- vil ikke alene kunne dekke inn de økte kostnadene
som er knyttet til ivaretagelsen av kretsapparatet, og en oppbygning av
konkurranseaktiviteten slik som foreslått i ny langtidsplan.
Forslaget om økning i forbundsavgift må sees sammen med øvrige økninger og
kommentarer til budsjett 2017 og 2018.

SAK 7 B

FASTSETTE KONKURRANSELISENS

Forbundsstyret foreslår:
Forbundsstyret foreslår at konkurranselisensen økes slik:
Kategori 1, 9 - 12 år; ny sum kr. 200,Kategori 2; 13 år og eldre, ny sum kr. 500,Konkurranselisensen endrer betegnelse til å hete «Utvidet forsikring,
konkurranseutøvere»
I tråd med at bestemmelser for barneidrett nå åpner for konkurranser på regionalt nivå
også for utøvere fra og med det året de fyller 9 år, så skal alle utøvere som deltar i
regionale og nasjonale konkurranser inneha den utvidede forsikringsdekningen som
konkurranselisensen er.
Deltagere i oppvisningskonkurranser på regionalt og nasjonalt nivå omfattes også av
ordningen og må ha den utvidede forsikringsdekningen for å kunne delta.
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Begrunnelse:
Det er viktig at utøvere som skal trene og delta i konkurranser har en utvidet
forsikringsdekning som dekker de ved eventuelle skader som oppstår i trenings-, eller
konkurransesituasjonen. Skader kan like gjerne oppstå på trening som i konkurranse, og
den utvidede dekningen skal derfor besørges så tidlig i kalenderåret som mulig.
Konkurranselisensordningen dekker kostnadene til selve forsikringsordningen, samt
dommerhonorarer ved nasjonale konkurranser og internasjonale konkurranser. Det er
nytt fra 2016 at man også dekker dommerhonorar for internasjonale dommere i
internasjonale konkurranser. Øvrige inntekter fra konkurranselisensen bidrar til å dekke
kostnader innen de aktiviteter som en lisens gir adgang til å delta i nasjonalt og
regionalt. Dette gjelder også for aktiviteter innen konkurranser innenfor
oppvisningsgymnastikken.
Den forslåtte økningen i konkurransesatsningen nødvendiggjør også at man foretar en
økning av prisen på lisensen. Jfr også kommentar til vedtak i sak 7 A angående at
økonomi og planer må sees i sammenheng.

SAK 7 C

FASTSETTE TRENERLISENS

Forbundsstyret foreslår:
Forbundsstyret foreslår at lisensforsikringen for trener økes slik:
Lisensforsikring for trenere økes til kr. 400,- per trener per år. Trenerlisensen skal
betales av laget. Lisensperioden er fra 01.09.ÅÅ til 31.08.ÅÅ neste år.
Begrunnelse:
Denne forsikringen omfatter alle registrerte trenere som mottar lønn og/eller
godtgjørelser fra organisasjonsledd i NGTF. Forsikringen består av lovpålagt
yrkesskadeforsikring samt en ulykkesskadeforsikring med utvidet dekning i forhold til
grunnforsikringen. Det har ikke vært gjort endringer i prisen siden lisensen ble innført.
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SAK 8 A

BEHANDLE LANGTIDSPLAN

Forbundsstyret foreslår:
Den vedlagte langtidsplanen vedtas.
Begrunnelse:
Forbundsstyret legger med dette fram en revidert langtidsplan som nå er forlenget i nye
12 år fram til 2028. Styret ser det som viktig å ha en langsiktig perspektiv på arbeidet,
og ønsker derfor å videreføre tenkningen fra forrige plan.
Den framlagte planen har mange krevende mål, og det vil være nødvendig å vurdere
planen opp mot økonomisk bæreevne før endelig vedtak gjøres. Dette er det også gjort
oppmerksom på både i tilknytning til forslag om forbundsavgift og lisenser, og i
forbindelse med behandlingen av budsjett 2017 og 2018.
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Langtidsplan
Norges Gymnastikk– og Turnforbund

12 års perspektiv mot 2028
4 års perspektiv mot 2020

Revidert av forbundstinget 2016.
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1. Innledning
Denne langtidsplanen viderefører tenkningen i den siste langtidsplanen, med mål for to
ulike tidsperspektiv. Dette er med bakgrunn i erkjennelsen av at vi må se lengre fram
enn 4 år med tanke på flere av våre ambisjoner som ligger frem i tid. De fem langsiktige
målene som var løftet fram i forrige plan, er fortsatt løftet fram som mål med 12 års
perspektiv. Disse fem langsiktige målene har også dannet grunnlaget for de samme
målområdene for 4-årsperspektivet.
Vi har valgt å fokusere på mål, men utelate strategier under aktivitetene våre. Vi ønsker
at hvert enkelt organisasjonsledd tar ansvar for å tenke igjennom relevante virkemidler
og tiltak for å bidra til å oppfylle målene. Gjennom dette ønsker vi å forsterke fokus på
planarbeidet og gi rom for å tilpasse virkemidlene innenfor tilgjengelige rammer uten å
binde opp disse utover målene.
Alle mål har fått en egen identifisering for å lette gjenfinning og referering.
Identifiseringen er bygd opp slik at mål på 12 års perspektiv har fått en benevnelse slik
at M2028-1 betyr Mål 2028 nr 1 og målene for 4 års perspektivet har fått en benevnelse
slik at BA2020-1 betyr Barn 2020 nr 1.

Del I, Overordnede punkter
2. Visjon og virksomhetsidé
Visjon

Gymnastikk og turn skal være en åpen og inkluderende idrett for alle.

Virksomhetsidé

Grunnlaget legges i gym og turn!
Med dette mener vi både grunnlaget for å bli god i en turnaktivitet eller i en annen idrett,
og grunnlaget for livslang glede ved fysisk aktivitet.

3. Verdier
Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) bygger sine aktiviteter på Norges
Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komités (NIF) verdier:
Glede, helse, fellesskap, ærlighet, frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
NGTF sentralt, kretsene og lagene skal tydeliggjøre innholdet ved å utarbeide sine egne
spilleregler med utgangspunkt i de ovenstående verdiene.
I tillegg skal vi ha følgende verdier som skal kjennetegne vår idrett og gi gymnastikk og
turn sin identitet:
• Spennende
•

Inkluderende

•

Visjonær

•

Troverdig
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Del II, 12 års perspektiv mot 2028
4. Langsiktige mål og strategier fram mot
2028
M2028-1: Alle trenere skal ha en utdannelse innen gym og turn som gjenspeiler
det nivået de utøver trenergjerningen på.
Med utdannelse innen gym og turn mener vi utdannelse som gjennomføres i regi av eller
kan godkjennes av NGTF.
Hvorfor:
NGTFs virksomhetsidé er ”Grunnlaget legges i gym og turn”. Med det mener vi både
grunnlaget for å bli god i en turnaktivitet eller i en annen idrett, og grunnlaget for
livslang glede ved fysisk aktivitet. En av våre verdier sier at vi ønsker å være troverdige.
Hvis vi skal være troverdige med tanke på at grunnlaget legges i gym og turn,
forutsetter det at aktiviteten vi driver er sunn for kroppen og drives på en pedagogisk og
forsvarlig måte. Aktiviteten skal være i tråd med idrettens verdigrunnlag. Aktiviteten er
kjernen i vår virksomhet og kvalitet på aktiviteten må derfor være det aller viktigste vi
arbeider med. Dette forutsetter trenere med god kompetanse innen idretten og god
forståelse for verdifundamentet i norsk idrett.
Mulige strategier:
• Søke ny kunnskap for å videreutvikle våre utdanningstilbud.
• Definere kompetansekrav for ulike trenerroller.
M2028-2: a:
M2028-2: b:

Flest mulig av lagene skal ha tilgang til hall og utstyr som er
tilrettelagt til de aktivitetene som laget organiserer eller
ønsker å legge til rette for.
Det ferdigstilles 84 basishaller i perioden.

Med hall mener vi hele spekteret av anlegg som benyttes, fra gymsal til basishall eller
spesialanlegg.
Hvorfor:
Tilstrekkelig tilgang til godt tilrettelagte anlegg og hensiktsmessig utstyr er en svært
viktig rammefaktor for vår aktivitet. Siden alle våre aktiviteter har ulike krav til hall og
utstyr, må et hvert lags aktivitetstilbud styre hvilket behov for hall eller treningsflater
som er nødvendig.
Mulige strategier:
• Bistå kretser og lag med kompetansebygging omkring spillemidler, byggeprosesser
og valg av utstyr.
• Lagene må søke aktiv deltagelse i Idrettsråd for å sikre prioritet når det gjelder tid og
plass i hall og bygging av nye anlegg.
• Lagene må være pådrivere i forhold til utnyttelse av spillemidler til bygging av
basishall eller spesialanlegg.
• Lagene må utvikle strategier som passer til den enkelte kommunes bygge- og
vedlikeholdsplaner.
• Forbundet må initiere en utredning av mulig nasjonalanlegg.
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M2028-3: Alle av NGTFs medlemslag som ønsker det, skal få besøk av
ressursperson fra NGTF for å hjelpe laget i deres utvikling eller drift.
Dette kan omfatte alle sider av det å styre og drifte et lag. Det kan omfatte alt fra enkle
maler, rutiner og treningsaktiviteter, til strategisk og politisk planarbeid.
Hvorfor:
NGTF er til for medlemslagene. For å kunne gjøre en god jobb må forbundet og kretsene
ha tett og god dialog med lagene og bidra til utvikling lokalt.
Mulige strategier:
5.
6.

Utvikle ansatte og tillitsvalgte slik at organisasjonen har et korps av ressurspersoner
som kan bidra i tråd med avdekkede eller meldte behov.
Samarbeide tett med idrettskretser.

M2028-4: a:

NGTF skal ha en toppidrettskultur innen olympiske grener.

Toppidrett defineres av Olympiatoppen som trenings- og forberedelsesarbeid på linje
med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet
fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne
en hovedbeskjeftigelse.
Vi skal i NGTF bygge videre på det arbeidet som er gjort innen turn menn, samt
videreutvikle et system for arbeidet innen turn kvinner og Rytmisk Gymnastikk som
muliggjør toppidrettssatsning. For utøvere under 19 år er idretten hovedbeskjeftigelsen
ved siden av skolegang og forbundet vil søke å bidra til å tilrettelegge for disse.
M2028-4: b:

NGTF skal ha en etablert ordning med landslag i TeamGym

Offisielle landslag i TeamGym vil bidra til at utøvere innen denne grenen kan satse på
øverste nivå innenfor et forutsigbart system. Systemet må bygges opp slik at det sikrer
kvaliteten og kontinuiteten på arbeidet.
Hvorfor:
Toppidretten skaper forbilder og utvikler kompetanse.
Mulige strategier:
• Bygge en sunn, åpen og utadvendt kultur hos toppidrettsutøverne, landslagsutøvere
og deres støtteapparat.
• Arbeide for god praktisk og økonomisk tilrettelegging for toppidrettsutøvere og
landslagsutøvere.
• Kontinuerlig vurdere hvor og hvordan toppidrettsutøvere kan tilbys optimale forhold.
M2028-5:

Internasjonalt engasjement

Hvorfor:
Det er viktig for NGTF å videreføre sitt engasjement innen representasjon i internasjonale
styrer, råd og komiteer, slik at vi kan bidra til at NGTFs og norsk idretts verdier og
interesser ivaretas best mulig også innen våre internasjonale forbund.
Mulige strategier:
• Søke arrangøransvar av internasjonale utdanningstiltak som f.eks FIG-Akademier.
• Videreføre representasjon til FIG Council, de tekniske komiteene i FIG og komiteene i
UEG.
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Del III, 4 års perspektiv mot 2020
7. Prioriterte mål og strategier fram mot
2020
De valgte målene mot 2028 skal understøttes med mål og strategier mot 2020 for å sikre
fokus på de langsiktige målene.
Alle trenere med hovedtreneransvar i sal skal ha trener 1 kompetanse eller
tilsvarende.
M2020-1A: Materiell til trinn 2 og 3 i trenerløypa skal være ferdig innen
31.12.2018, kursene skal også være i drift.
M2020-1B: Alle trenere med hovedtreneransvar for toppidrettsutøvere skal ha
trener 3 kompetanse eller tilsvarende innen 2020.
M2020-1C: Alle aktive trenere/instruktører skal ha tilbud om videreutvikling og
kompetanseheving. FIG-Akademier o.l. benyttes også til dette formål.
Hvorfor:
Trenerløypa skal gjøre det enklere å fullføre Trener 1 slik at flere trenere får en
kvalitetssikret utdanning som sikrer at utøvere møter trenere med fokus på kvalitet i alle
breddeaktivitetene i våre lag.
Trenerløypa skal også sikre at utøvere i våre konkurranseaktiviteter møtes av trenere
med kompetanse og kvalitet i treningsarbeidet på det nivå som utøverne befinner seg og
derigjennom bidra til videreutvikling av den enkelte utøver på best mulig vis. For å sikre
dette må flest mulig av trenerne bli sertifisert i henhold til den.
Mulige strategier:
• Fristille ressurser for sluttføring av trenerløypa.
• Drive holdningsarbeid overfor klubbledelse og trenere gjennom besøk i kretser og lag.
• Sentral markedsføring av alle kurs.
• Tilrettelegge for topptrenerutdanning (trener 3) innenfor konkurransegrenene.
• Tilrettelegge for at trenere på toppidrettsplan kan få kunnskap og inspirasjon fra
andre idretter og fra topptrenere i andre land i tett samarbeid med Olympiatoppen.
• Tilrettelegge for at trenere på nivå 1 og 2 får tilbud om idékurs og etterutdanning.
M2020-2: a: Stadig flere av NGTFs medlemslag skal ha tilgang til hall og utstyr
som er tilrettelagt til de aktivitetene som laget organiserer eller
ønsker å legge til rette for.
M2020-2: b: Det skal ferdigstilles 28 nye basishaller i perioden.
M2020-2: c: Utredning av et mulig nasjonalanlegg med treningsfasiliteter for
alle satsningsgrener påbegynnes.
Med hall mener vi hele spekteret av anlegg som benyttes, fra gymsal til basishall eller
spesialanlegg.
Mulige strategier:
• Videreutvikle materiell til bruk for lag og utbyggere, slik at det omfatter
eksempeltegninger tilpasset alle konkurransegrener og breddeaktiviteter.
• Bistå kretser og lag med kompetansebygging omkring spillemidler, byggeprosesser
og valg av utstyr.
• Lagene må søke aktiv deltagelse i Idrettsråd for å sikre prioritet når det gjelder tid og
plass i hall og bygging av nye anlegg.
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•
•

Lagene må være pådrivere i forhold til utnyttelse av spillemidler til bygging av
basishall eller spesialanlegg.
Lagene må utvikle strategier som passer til den enkelte kommunes bygge- og
vedlikeholdsplaner.

M2020-3: Alle av NGTFs medlemslag som ønsker det, skal få besøk av
ressursperson fra NGTF for å hjelpe laget i deres utvikling eller drift.
Dette kan omfatte alle sider av det å styre og drifte et lag med hensyn på alt fra enkle
maler, rutiner og treningsaktiviteter, til strategisk og politisk planarbeid.
M2020-4A: Delta med lag i Test Event OL turn menn. Delta med minst en
utøver til OL og plass i mangekampfinalen i OL.
M2020-4B: Deltagelse med utøver i OL turn kvinner.
M2020-4C: Deltagelse med utøver i OL Rytmisk Gymnastikk
M2020-4D: Medaljer i nordisk mesterskap og EM TeamGym.
Hvorfor:
NGTF sin videreføring av toppidrettsarbeidet fra tidligere periode, samt den gradvise
oppbygning som iverksettes innen turn kvinner, rytmisk gymnastikk og TeamGym bør gi
effekt allerede i løpet av fireårsperioden.
Mulige strategier:
• Bygge videre på de erfaringer som gjort i tidligere perioder
• Tett samarbeid med Olympiatoppen
• Internasjonal konkurranseerfaring
• Videreføre og utvikle ordningen med stipend for toppidrettsutøvere
• Samarbeide med aktuelle skoler om tilrettelagte skoletilbud for toppidrettsutøvere på
videregående- og ungdomsskolenivå
• Innhente spisskompetanse innen aktuelle områder
• Organisering av landslag i hver klasse for junior og senior i TeamGym ifm EM
• Ansettelse av sportssjef(er), landslagssjefer, landslagstrenere og nødvendige
administrative ressurser
M2020-5: NGTF skal gjennomføre tildelte internasjonale arrangementer på en
kvalitativt meget god måte, og med sikte på oppnåelse av et godt
organisasjonsmessig, kompetansemessig resultat. I tiltak hvor det er naturlig,
skal det også være siktemål om godt økonomisk resultat.
NGTF skal søke å ha internasjonale representanter i styrende organer eller
komiteer i FIG og UEG.
Mulige strategier:
• Sikre en god gjennomføring av World Gym for Life Challenge i 2017 blant annet
gjennom å prioritere nødvendige ressurser, både økonomiske og personellmessig.
• Søke arrangøransvar av aktuelle FIG-Akademier.
• Arbeide for representasjon i FIG Council, de tekniske komiteene i FIG og komiteene i
UEG.
• Arbeide langsiktig med profilering og kvalifisering av aktuelle kandidater gjennom
kompetansehevende kurs og deltagelse i aktuelle fora og arrangementer.
• Bidra til kvalifisering av kandidater gjennom aktivt arbeid knyttet til kompetanse
innen fagfeltene og en langsiktig promotering av kandidatene.
• Koordinering av NGTFs totale innsats innen alle aktuelle områder, både dommere,
delegasjoner, delegater, deltagelser mm.
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Del IV, Markedsførings- og
organisasjonsmål mot 2020
8. Markedsføringsmål
•

MF2020-1: Vi skal øke forståelsen for i befolkningen, andre idretter, politiske
myndigheter og media for at grunnlaget legges i gym og turn.

•

MF2020-2: Vi skal markedsføre våre konsepter, basishall og gymnastikk og turn som
våre viktigste varemerker.

•

MF2020-3: Vi skal skape publikumsvennlige arrangementer.

9. Organisasjonsmål
•

OR2020-1: Vi skal bygge en inkluderende organisasjonskultur.

•

OR2020-2: Vi skal bygge gode møteplasser mellom kretser, forbundsstyre og
administrasjon med hovedfokus på økt aktivitet.

Del V, Aktivitetsmål mot 2020
10. Felles føringer for alle aktiviteter
NGTF ønsker å ivareta hovedtyngden av våre medlemmer gjennom aktiviteter som
bygger på våre konsepter, og hvor trenerne i våre lag har fått god kompetanse om disse
gjennom trenerutdanningen.
Konseptene Gymlek, Idrettens Grunnstige 1 og 2, SALTO, GymX og stevne- og
oppvisningsaktivitetene på alle alderstrinn danner innholdsmessig fundament for
breddeaktivitetene. Overgangen mellom de nevnte aktivitetene og våre
konkurransegrener skal ivaretas gjennom ulike rekrutteringsopplegg.
Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett skal være godt kjent og
etterleves i alle våre lag. Lag i NGTF som har et konkurransetilbud, skal gi et
treningstilbud som kombinerer kravet om variasjon med ønsket om riktig teknisk trening
innen de ulike grenene. I henhold til NIFs bestemmelser om barneidrett skal alle lag som
organiserer barneidrett ha en person, tillitsvalgt eller ansatt, som er ansvarlig for
barneidretten.

Konkurranseaktiviteten for barn under 12 år skal være åpen for alle som ønsker å delta.
Konkurranser for barn skal være korte og ha fokus på aktivitet.
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Det skal være lett å gå fra konkurransefri aktivitet til konkurranseaktivitet – og tilbake
igjen. Treningsgrupper og årskull skal fortrinnsvis trene sammen, men innholdet må
differensieres etter utviklingsnivå og interesser.

11. Mennesker med nedsatt funksjonsevne.
•
•
•

FU2020-1: Ivareta alle mennesker med nedsatt funksjonsevne som ønsker å drive
med gymnastikk og turn
FU2020-2: Bistå lag/grupper som deltar i aktuelle internasjonale konkurranser og
stevner
FU2020-3: Bidra til gjennomføring av konkurranser

Kompetanse:
• FU2020-4: Gjennomføre årlig kurs/seminar med aktuelt innhold i forhold til trening
og konkurranse

12. Barn
NGTF skal levere den beste grunntreningen for barn i norsk idrett. Aktivitet skal være
preget av mestring, trygghet og trivsel. For å nå målet vil vi i perioden fram til 2020 ha
følgende delmål:
Aktivitet, rekruttering og utbredelse
• BA2020-1: 5% økning i antall barn til og med 12 år som er aktive i gym og turn
• BA2020-2: Idrettens grunnstige 1 og 2 skal danne grunnlaget i aktiviteten.
o BA2020-2b: 400 trenere med videreutdanning i Idrettens grunnstige 1
eller 2.
• BA2020-3: Forebygge brudd på idrettens bestemmelser om barneidrett ved å sørge
for at alle lag har kompetanse og ressurser til å etterleve reglene på en god måte.
• BA2020-4: Opprette trenerpool med trenere som innehar spesiell kompetanse på
barn, og som kan tilby klubbesøk og inspirasjon til klubber som ønsker det.
Kompetanse
• BA2020-5: 20 trenere har trener 2 bredde med fokus på barn.

13. Ungdom
NGTF skal ha et variert aktivitetstilbud med høy kvalitet. Vi skal ha tilbud for ungdom
med høye ambisjoner og for ungdom som ønsker treningsfellesskap og
utviklingsmuligheter uten store prestasjonsmål. Medbestemmelse skal vektlegges, i NGTF
skal ungdom ha mulighet til å påvirke sin egen aktivitet.
Aktivitet, rekruttering og utbredelse
• UN2020-1: 7,5% økning i antall ungdom i alderen fra 13 til 19 år som er aktive i gym
og turn
• UN2020-2: Økning i antall ungdom som deltar på stevner og arrangementer.
• UN2020-3: Tilby ungdom årlige arrangement med høy kvalitet som bidrar til
motivasjon og inspirerer til videre deltagelse
• UN2020-4: Gi ungdom mulighet til å forme sine egne aktivitetstilbud og idrettslige
fellesskap ved å invitere og motivere de til å ta ansvar som leder, trener, arrangør og
dommer.
Kompetanse
• UN2020-5: 50 trenere har trener 2 med fokus på ungdom
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14. Voksne
Aktivitet, rekruttering og utbredelse
• VO2020-1: Vi skal ha et variert og godt aktivitetstilbud for «yngre voksne» (20 – 35
år) og «voksne» (+36)
• VO2020-2: 2% økning i antall lag som tilrettelegger breddeaktiviteter for voksne,
spesielt for aldersgruppen «yngre voksne».
• VO2020-3: Felles markedsføring av våre breddeaktiviteter for voksne. Alle
breddeaktiviteter for voksne skal presenteres under fellesbetegnelsen GymX.
• VO2020-4: Større deltakelse på nasjonale og internasjonale stevner og
arrangementer.
Kompetanse
• GV2020-4: Alle instruktører/trenere skal ha trener II, eller en GymX modul eller
tilsvarende.

15. Turn kvinner
Aktivitet, rekruttering og utbredelse
• TK2020-1: Antall utøvere i nasjonale konkurranser skal ha økt med 5 % i løpet av
perioden
• TK2020-2: 60 aktive lag skal tilby jente- / kvinneturn
• TK2020-3: Godt etablerte regioner med faste regionsansvarlige
Kompetanse på trenere/dommere
• TK2020-4: 30 aktive trenere med trener 2 kompetanse eller høyere
• TK2020-5: 50 aktive kretsdommere
• TK2020-6: 20 aktive forbundsdommere
• TK2020-7: 5 aktive internasjonale dommere
• TK2020-8: Alle lag skal ha dommer(e) på det nivået klubbens gymnaster konkurrerer
på.
Sportslige resultater
• TK2020-9: En utøver til OL 2020, norske gymnaster skal ta medaljer i Nordisk
Mesterskap og Nord Europeisk Mesterskap.
• TK2020-10: Nivået i skranke skal være på høyde med de andre apparatene.

16. Turn menn
Regionarbeid/bredden/rekrutteringen
• TKTM2020-1: 5 aktive regioner
• TKTM2020-2: Minst 3 samlinger per region per år.
• TKTM2020-3: Minimum 40 foreninger skal delta på regionsamlinger på tvers av
regionene.
Utdanning trenere/dommere
• TKTM2020-4: Alle trenere med landslagsgymnaster skal ha trenerutdanning på
internasjonalt nivå, tilsvarende FIG Academy Level 2 eller høyere.
• TKTM2020-5: Tilby trenerutdanning på alle nivåer.
• TKTM2020-6: Minst 20 aktive forbundsdommere.
• TKTM2020-7: Beholde minimum 12 aktive internasjonale dommere.
• TKTM2020-8: Tilby dommerutdanning på alle nivåer etter behov.
Sportslige resultater
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•
•
•
•
•
•

TKTM2020-9: Minimum 5 foreninger stiller i NM junior og senior med lag.
TKTM2020-10: Minimum 40 deltakere i snitt i hver Nasjonal rekruttkonkurranse.
TKTM2020-11: Minimum 8 foreninger stiller med lag i Nasjonal
rekruttkonkurranse.
TKTM2020-12: Minimum 30 foreninger er representert i nasjonale konkurranser.
TKTM2020-13: Best i Norden i alle aldersklasser i hele perioden.
TKTM2020-14:
o TKTM2020-14a:2017
• EM: En utøver i mangekampfinale for senior.
• VM: Topp 30 med lag.
o TKTM2020-14b: 2018
• EM: Lagfinale senior (arrangeres ikke lagfinale for junior)
• VM: Topp 24 med lag (kvalifisere lag til VM 2019), samt
mangekampfinale.
o TKTM2020-14c: 2019
• EM: En utøver i mangekampfinale for senior.
• European Games: Finaler individuelle utøvere og topp 8 med lag.
• VM: Topp 16 i VM med lag. (Kvalifisere lag til Test Event)
o TKTM2020-14d: 2020
• Test Event – Kvalifisere minst en utøver til OL.
• OL: Mangekampfinale.

17. Rytmisk gymnastikk
Aktivitet, rekruttering og utbredelse
• RG2020-1: Økt antall aktive klubber som har Rytmisk Gymnastikk på programmet
med 10 %.
• RG2020-2: Økt geografisk utbredelse av klubber som har Rytmisk Gymnastikk på
programmet.
Kompetanse på trenere/dommere
• RG2020-3: 30 aktive trenere med trener 1 kompetanse.
• RG2020-4: 20 aktive trenere med trener 2 eller 3 kompetanse.
• RG2020-5: 30 aktive forbundsdommere.
• RG2020-6: 8 aktive internasjonale dommere.
Sportslige resultater
• RG2020-7: En utøver til OL i 2020.
• RG2020-8: Medaljer i Nordisk Mesterskap, både individuelt og tropp.

18. Troppsgymnastikk
Aktivitet, rekruttering og utbredelse
• TG2020-1: 40 % av NGTFs lag tilbyr troppsgymnastikk som aktivitet.
•
TG2020-2: Øke antall deltakende lag og tropper i alle nasjonale konkurranser med
en form for status
• TG2020-3: Tildele subsidiering til minimum 15 lokale/regionale treningssamlinger.
• TG2020-4: NGTF skal etablere landslag i TeamGym fra og med 2017.
Kompetanse på trenere/dommere
• TG2020-5: Minimum 4 aktive internasjonale dommere i hele perioden.
• TG2020-6: Minimum 30 aktive forbundsdommere i hele perioden.
• TG2020-7: Tilby trenerutdanning til trenere på alle nivå.
• TG2020-8: Ferdigstille utviklingen av e-læringsprogram på alle nivåer.
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Sportslige resultater
• TG2020-9: Fire medaljer i Nordisk mesterskap
o TG2018-9a: Ett landslag i hver klasse for junior og senior til EM i
TeamGym
o TG2018-9b: Medalje i alle klasser i EM 2018
• TG2020-10: 8 medaljer i Europamesterskap

19. Gymnastikkhjul
Aktivitet, rekruttering og utbredelse
• GH2020-1: 150 gymnaster er registrert innen aktiviteten gymnastikkhjul
• GH2020-2: Gjennomføre årlige rekrutteringstiltak
• GH2020-3: 20 lag tilbyr gymnastikkhjul som aktivitet
Kompetanse på trenere/dommere
• GH2020-4: 10 aktive trenere har trener 2 kompetanse
• GH2020-5: 20 dommere som kan dømme alle øvelser
Sportslige resultater
• GH2020-6: Tre medaljer i VM

Del VI, Oppfølging og evaluering
Langtidsplanen er et sentralt styringsverktøy for NGTF.
Alle tallmessige mål skal vises i statistikk fra år til år. Eksempler på slike måltall
er medlemstall, antall deltakere i ulike aktiviteter og arrangementer, og tall for
kompetanse. Tallene i statistikkskjemaet gir sammenlignbare tall over tid og gjør at
man kan se en utvikling i forhold til målene.
Oppfølging og evaluering underveis i perioden gjøres gjennom årlige handlingsplaner
med tilhørende rapporter. Naturlige korrigeringer av virkemidler og tiltak for å nå målene
besluttes i de årlige prosessene.
Ved endt langtidsplanperiode rapporterer og evaluerer alle områdene status
som grunnlag for neste oppdatering av langtidsplanen.
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SAK 8 BEHANDLE BUDSJETT 2017 OG 2018
Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Budsjett 2017 og 2018

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

2014

2015

2016

2017

2 067 000

2 067 000

2018 Kommentar

INNTEKTER
Sponsor- og salgsinntekter

2 495 568 1 804 612

2 067 000

Offentlige tilskudd

15 185 068 16 027 356 16 769 000 16 769 000 16 769 000

Andre inntekter

19 484 662 26 454 823 21 170 000 39 969 000 25 524 000

Sum driftsinntekter

37 165 298 44 286 791 40 006 000 58 805 000 44 360 000

KOSTNADER
Varekostnad

1 538 591

985 177

991 000

991 000

990 000

Lønns- og personalkostnader

14 466 015 17 464 559 17 345 000 21 785 000 20 285 000

Avskrivninger

700 000
700 000
700 000
3 650 000 3 650 000 3 650 000
17 075 483 23 561 296 16 820 000 30 147 000 18 235 000
37 116 765 46 280 016 39 506 000 57 273 000 43 860 000

Tilskudd
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat

516 765

633 966

3 519 911 3 635 018

48 533 -1 993 226

500 000

1 532 000

500 000

60 000
30 000
30 000

60 000
30 000
30 000

1 562 000

530 000

1
2
3

4
5
6
7
8

9

Finansposter
Finansinntekter

206 244

59 736

Finanskostnader

37 023

28 438

Sum finansposter

169 221

31 298

60 000
30 000
30 000

ÅRSRESULTAT

217 754 -1 961 928

530 000

Tabellen viser oversikt over årsregnskap 2014 og 2015. Tallene for 2016 – 2018 er
budsjettall, og hvor 2017 og 2018 er forslag til langtidsbudsjett.
Kostnadssiden vil ikke være på nivå med de ønsker som er kommet fra
konkurransekomiteene hva gjelder toppidrett, jfr. kommentar under sak 7A og 8A.
Generelt til budsjett 2016 og langtidsbudsjettet for 2017 og 2018.
Kommentarer til enkelte punkter i budsjettet
1:
Salgsinntekter
Salgsinntektene er holdt likt gjennom perioden da det ikke er noen arrangementer med
stor norsk delegasjon i perioden.
2:
Tilskudd
Tilskuddene fra NIF vil variere dersom medlemstallet endrer seg. Tilskuddet består både
av grunntilskuddene og aktivitetstilskuddene, samt spillemidler til utstyr. Spillemidler til
utstyr videreformidles uavkortet til lagene. Det er mange faktorer som kan variere her,
både vårt eget medlemstall, vår egen omsetning, øvrige særforbund sine medlemstall,
tildelingen fra statens over spillemiddelordningen samt mulige endringer i
fordelingsnøkkelen mellom særforbundene. Det er ikke lagt inn noen økning i tilskuddene
i budsjettallene.
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3:
Andre inntekter
Innbakt i denne inntektsposten ligger forbundsavgiften, egenandeler på kurs, samlinger
og konkurranser, lisensene våre samt mva-kompensasjonen. I denne ligger inne de
foreslåtte økningene i forbundsavgift, konkurranselisens og trenerlisens, samt forventet
inntekt fra Gym for Life 2017 og LT-2017 i 2017.
I 2018 er både Gym for Life og LT-2017 inntektene ute igjen, noe som gjør at vi da bare
har økningen fra forbundsavgiften og konkurranselisensen til å dekke de økte kostnadene
knyttet til Langtidsplanen.
4:
Varekjøp
Jfr. kommentar under punkt 1. Disse vil variere i samsvar med hverandre.
5:
Lønns- og personalkostnader
Det er lagt inn personell knyttet til Gym for Life 2017, samt trenerapparat i alle grener
slik som grenene har ønsket. Det er også lagt inn en stilling til sportssjef og en stilling til
øvrige aktiviteter / administrasjon.
6:
Avskrivninger
Dette er i henhold til vedtaket om investering i Mysoft Idrett som verktøy for lagene
våre samt ny webside.
7:
Tilskudd
Her ligger spillemidler til utstyr samt andre tilskudd som går fra forbund til lag / krets i
forbindelse med aktiviteter.
8:
Andre driftskostnader
Her ligger i 2017 kostnadssiden for Gym for Life, da med unntak av personal som ligger i
lønns- og personalkostnader. I denne ligger også inne det som er av økning knyttet til
aktivitetsdelen av konkurransegrenenes satsning.
9:
Årsresultat
Det framlagte langtidsbudsjettet vil føre til at fri egenkapital ved utgangen av 2018 vil
være på ca. 0,5 millioner.
Langtidsplanens mål er krevende å nå, og det er ikke budsjettert slik at det vil være
mulig å oppfylle de ideelle ønskene som ligger innbakt i planene. Det vil være nødvendig
med innsparinger, eventuelt endringer i kostnadsfordeling mellom forbund og krets, eller
økning av inntekter for å kunne ha en realistisk mulighet til å nå de ønskede mål. Det vil
også være mulig å revurdere enkelte av målene i LTP for å bringe de mer i tråd med de
økonomiske rammene.

SAK 9

ENGASJERE STATSAUTORISERT REVISOR

Forbundsstyret foreslår:
Forbundsstyret gis fullmakt til å innhente anbud på revisjon av forbundets regnskaper,
og gjøre valg basert på disse anbudene.
Begrunnelse:
Forbundsstyret har vært fornøyd med det arbeidet som BDO har utført, men ønsker
gjennom en anbudsrunde å kunne få en vurdering av prisnivået på tjenesten.
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SAK 10

VALG

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL FORBUNDSTINGET 2016
1. Valgkomiteens sammensetning
Valgkomiteen har bestått av:
•

Veslemøy Viervoll, Klemetsrud Idrettslag Turn.

Leder

•

Ole Ivar Folstad, Trondhjems Turnforening.
Emilie Jarto, Oslo Turnforening.

Medlem
Medlem

•

Erik Hagen, Sem IL turn.

Medlem

•

Henriette Bismo Eilertsen, Alta turnforening.

Medlem

•

Kristian Bjugan, Ekspress IL.

Varamedlem.

•

Ragnhild Havenstrøm, Skotfoss Turn- og idrettsforening. Varamedlem.

Alle har deltatt i komiteens møter.
2.

Valgkomiteens arbeid

I august 2015 ble det sendt ut brev til alle medlemmer og varamedlemmer i forbundsstyret,
tingvalgte komiteer og utvalg med forespørsel om de ønsket å være kandidat til nåværende eller nytt
verv. Alle ble gjort oppmerksom på at valgkomiteen står fritt til å foreslå kandidater til det enkelte
verv.
I august ble også alle NGTFs medlemmer invitert til å foreslå kandidater til forbundsstyret og
komiteer/utvalg. Brevet som ble lagt ut på NGTFs web-side ble sendt til alle kretser med anmodning
om å videresende til foreninger/lag.
Valgkomiteen har hatt to møter; i november 2015 og januar 2016. I tillegg også to telefonmøte; i
januar og februar. I tillegg er det kommunisert via e-post.

På vårt første møte, før kandidater ble vurdert, gikk vi igjennom forbundets nå-situasjon
eller ”rikets tilstand”. Vi ser det som svært viktig at vi får personer med forskjellig
kompetanse i forhold til det arbeid som skal videreføres og videreutvikles.
Valgkomiteens oppgave er å vurdere alle kandidater til verv på fritt grunnlag – enten dette er
kandidater som ønsker gjenvalg eller nye kandidater – både til forbundsstyret og til de tingvalgte
komiteene.
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Ingen av valgkomiteens medlemmer har ønsket å være kandidater til forbundsstyret eller
tingvalgte komiteer.
Både til forbundsstyret og de tingvalgte komiteer/utvalg har det vært medlemmer som har ønsket
gjenvalg, men også medlemmer som har ønsket å tre tilbake.

Valgkomiteen mottok flere forslag fra kretser og lag. Det er lagt ned et betydelig arbeid for å
sette sammen et styre med den kompetanse og erfaring vårt forbund har behov for. Dette er
nødvendig for å lede styret i et av de største særforbund i norsk idrett, og til det arbeid som
skal utføres i kommende periode.
Valgkomiteen har intervjuet alle foreslåtte kandidater til styret, og de kandidater som ønsker
å fortsette i styret. Intervjuene er foretatt i henhold til det komiteen mener er relevant for å
kunne påta seg et verv i vårt forbundsstyre.
3
Lover og bestemmelser som er førende for Valgkomiteens arbeid og innstilling.
Valgkomiteens vurdering er i henhold til NGTFs lov § 20 vedrørende NGTFs styre og forslaget er i
henhold til NGTFs lov § 17 pkt. (1), j).

NGTFs lov § 6-1,2 vedrørende kjønnsfordeling og NGTFs lov §§ 7, 8 og 9 vedrørende
stemmerett og valgbarhet er førende for valgkomiteens innstilling og de valg som skal
gjøres. I henhold til NGTFs lov § 21, pkt. (1) 2, er forslag til valgkomité fremmet av
forbundsstyret.
Det faglige ansvaret for forvaltning og utvikling av konkurransegrenene og breddeidretten
kan styret ihh til NGTFs lov § 20 pkt (2) IV, delegere til idrettsfaglige komiteer gjennom
instrukser. Det er derfor ikke nødvendig at styret besitter høy idrettsfaglig kompetanse.
4.
Forbundsstyret
I forbundsstyret bør det være bred erfaring og kompetanse fra arbeid innenfor NGTFs
organisasjonsledd og fra annet arbeid (andre organisasjonsledd innenfor norsk idrett,
utdanning/yrke). Dette vil være nødvendig for å ivareta og løse de oppgaver og utfordringer som
NGTFs organisasjon som helhet står overfor på kort og lang sikt; – både for å oppnå internasjonal
innflytelse og ikke minst for å være synlig innenfor norsk idrett og påvirke norsk idrettspolitikk.
Valgkomiteen vil understreke at forbundsstyrets oppgave er å ivareta de totale interessene til NGTF
som organisasjon og at styremedlemmene ikke skal representere særinteresser som angår
idrettsgren, krets eller lag.
Styret kan imidlertid ikke delegere det idrettspolitiske og økonomiske ansvaret. Og det vil være viktig
at det i forbundsstyret finnes erfaring fra en eller flere av konkurransegrenene på ulike nivåer og fra
de ulike sidene av breddeidretten.
Styrets arbeid omfatter bl.a. møtevirksomhet, representasjon og engasjement i ulike prosjekter og
utviklingsoppgaver. Dette setter store krav til styrets medlemmer, både av arbeidsinnsats og
tidsbruk. Alle kandidater som er innstilt til forbundsstyret er blitt informert om dette.
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Varamedlemmet betraktes som ordinært styremedlem, med unntak ved avstemming ved ellers
fulltallig styremøte.
Det er lagt vekt på at forbundsstyrets viktigste oppgaver er å ivareta de idrettspolitiske spørsmål.
Dette for å utvikle organisasjonen slik at de underliggende organisasjonsledd og den aktive idretten
får best mulige rammebetingelser.
Videre vektlegges at NGTF skal ha et styre som:
 fungerer som et team med gjensidig respekt for hverandre og lojalitet til de vedtak som fattes,
 har et godt samarbeid med NGTFs administrasjon med en klart definert oppgave- og
ansvarsfordeling,
 har god organisasjonskompetanse og -erfaring,
 er ”fanebærere” i egen organisasjon,
 skal være idrettspolitisk pådriver for norsk gymnastikk og turn innenfor det norske samfunnet
generelt, og innenfor nasjonal og internasjonal idrett,
 har allment god kunnskap om NGTFs grener og aktiviteter,
 evner til langsiktig planlegging og budsjettering,
 involverer kretser og lag i utviklingsprosesser,
 har fokus på lagenes behov mht lokaliteter/halltid, utstyr/anlegg, utdanning av trenere/ledere
etc.,
 skal være en god og trygg arbeidsgiver for mange ansatte, både sentralt og regionalt.
Komiteer og utvalg
I henhold til NGTFs lover skal Forbundstinget velge Kontrollkomité, Lovkomité, Fondsstyré og
Valgkomité.
I de tingvalgte komiteene bør det være organisasjonskompetanse og -erfaring samt relevant faglig
kompetanse.
Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12 og skal bl.a.:
• føre tilsyn med forbundets økonomi,
•

påse at forbundets midler anvendes i henhold til lover og vedtak, og

•

påse at regnskapsførselen gir et korrekt uttrykk for forbundets drift og finansielle
stilling
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Blant de foreslåtte medlemmene til kontrollkomiteen finnes betydelig organisasjonserfaring samt
økonomi- og revisorkompetanse. Den foreslåtte leder er registrert revisor.
Lovkomiteen skal avgi uttalelser om lovforslag og fortolkningsspørsmål som forelegges fra
forbundsstyret. Lovkomiteen kan også selv fremme forslag. Siden tolkning av idrettens lover og
regler ofte kan være et spørsmål om organisasjonspraksis kombinert med juridiske vurderinger, bør
lovkomiteen besitte både organisasjonserfaring og juridisk kompetanse. De foreslåtte medlemmer
tilfredsstiller dette. Den foreslåtte leder er advokat.
Fondsstyret skal arbeide etter statutter for NGTFs fond. Etter vedtak på NGTFs ting i 2008 er fondet
et utøver- og trenerfond. Det kan gis stipend/tilskudd til gymnaster og trenere innenfor NGTFs
konkurransegrener og oppvisningstropper. Dette kan brukes til dekning av utgifter i forbindelse med
trening, deltakelse og treningssamlinger nasjonalt og internasjonalt. Fondsstyrets viktigste oppgave
er å være oppdatert mht norske utøveres og treneres prestasjoner i internasjonal sammenheng og
vurdere ulike prestasjoner opp mot hverandre. Et av medlemmene i fondsstyret skal være en
representant fra kontrollkomiteen.

--------------Etter fullført innstilling i fra Valgkomiteen er samtlige personer som har vært foreslått, eller ønsket
gjenvalg, kontaktet av oss, pr telefon, for å meddele vår innstilling.

5. Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen foreslås av forbundsstyret .
Valgkomiteen har som oppdrag på fritt grunnlag å vurdere og innstille kandidater til forbundsstyret
og tingsvalgte komiteer/utvalg som skal velges av Forbundsting.

Oslo,17. februar 2016.
På vegne av valgkomiteen
Veslemøy Viervoll
Leder valgkomiteen
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Forslag Valg NGTF 2016 - 2018

17.02.2016

Styre
Verv
Kandidat
Leder
Kristin Gilbert, Hammer Turn
Visepresident Atle Nilsen, Straen Gymnastikk- og
Turnforening
Styremedlem Siv Langerød-Erichsen, Tvedestrand Turn
og Idrettsforening
Styremedlem Lars Hugo Berg, Skjeberg Turnforening
Styremedlem Veronika Reinhaug, Orkanger Idrettslag
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Kontrollkomite
Verv
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Terje Selsnes, Hamar IL Turn
May Brit Osaland, Tasta Turn
Nina Espedalen Fjellet, Skotfoss Turn &
Idrettsforening

Gjenvalg
Ny
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg, ny som
styremedlem
Ny
Ny
Ny

Kandidat
Ingunn Thorsen, Moss turnforening
Oddrun Vabø, Lindås Idrettslag Turn
Rune Reinertsen, Kristiansands
Turnforening
Britt Mellegaard, Trondhjems Turnforening
Jørn Nordeng, Bardufoss Gymnastikk- og
Turnforening
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Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
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Lovkomite
Verv
Leder
Medlem
Medlem

Varamedlem
Varamedlem
Fondsstyret
Verv
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Valgkomite
Verv
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Kandidat
Torgeir Røinås Pedersen, Nedre Glomma
Turnforening
Trude Riple, Laksevåg Turn og Idrettslag
Lone Bruvold Hansen, Hammerfest
turnforening
Terje Heen, Fredrikstad Turnforening
Birgit Iversen, Finnsnes IL Turn

Kandidat
Ann-Mari Steinsland, Oslo Turnforening
Ingunn Thorsen, Moss Turnforening
(representant fra Kontrollkomiteen)
Trygve Kjærland Olsen, Alta Turnforening
Per Østreng, Trøgstad Turnforening
Helga Iren Nesset, Laksevåg Turn- og Idrettslag
Leif Smaaland, Slemmestad og Omegn
Turnforening

Kandidat
Lise Lorentzen Mandal, Tønsberg Turnforening
Ragnhild Havenstrøm, Skotfoss Turn og IF
Erik Hagen, Sem IF
Kristian Bjugan, Express IL
Henriette Bismo Eilertsen, Alta Turnforening
Hans Erik Reinvik, Bodø og Omegn IF Turn
Marianne Frisvold Furuseth, Oslo Turnforening

Gjenvalg, ny
som leder
Gjenvalg
Gjenvalg, ny
som
styremedlem
Gjenvalg
Ny

Gjenvalg
Gjenvalg
Ny
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

Ny
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Ny
Ny

Valg av representanter til ting og møter i de organisasjoner NGTF er tilsluttet.
Ref NGTFs lov § 17 pkt 10 d).
Forslag til vedtak:
Det kommende styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner
NGTF er tilsluttet.
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Kristin Paulshus Gilbert

Utdanning:

Yrkeserfaring og
nåværende arbeid:
Idrettserfaring – aktiv:

Idrettserfaring –
tillitsverv:

Annet:

Forbundsting 2016

Født:

1953

Forening/lag:

Hammer Turn

 Studentfagkurs
 Div. kurs Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) – Regnskap og Skatterett –
Organisasjonspsykologi og ledelse
 Kontorleder og økonomiansvarlig i Aktiv Trykk AS fra 2014 – d.d.
 Økonomileder med ansvar for regnskap/lønn/personal, Vardens
Revisjonskontor fram til september 2014
 Konkurranseutøver turn - landslagsgruppen
 Konkurranseutøver RG (tidligere Gymnastique Moderne/RS) individuelt og
tropp, nr.2 NM tropp 1974, nr. 3 NM individuelt 1976
 Deltager på oppvisningstroppen ”Nostalgia” fra Bjart (oppvisninger
Gymnaestrada 2003 og 2007 og Golden Age Festival 2008,2010, 2012, 2014)
 Trener konkurranseutøvere turn, RG og mosjonsparti
 Kurslærer turnstigen og RG
 Kretsdommer turn
 Forbundsdommer RG
 NGTF: Styremedlem forbundsstyret april 2010- april 2012, President april 2012d.d.
 Hammer Turn: styremedlem, nestleder og leder
 Gymnastikk- og turnforeningen ”Bjart”: styremedlem
 Oslo og Akershus gymnastikk- og turnkrets: medlem teknisk utvalg turn kvinner
 Oslo og Akershus gymnastikk- og turnkrets: styremedlem og nestleder
 NGTF:
 NGTF: kurslærer i ”Idrett og ledelse”
 Er medlem i Gymnastikk- og turnforeningen Bjart
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Atle Nilsen

Født:

Utdanning:

1970

Siviløkonom, Norges Handelshøyskole

Yrkeserfaring: Direktør Direkte kanaler og kunderelasjoner, SpareBank 1 SR-Bank
Regiondirektør Personmarked, SpareBank 1 SR-Bank
Banksjef Forretningsutvikling Personmarked, SpareBank 1 SR-Bank
Leder Økonomi og forretningsutvikling, SpareBank 1 SR-Finans
Konsulent, The Boston Consulting Group
Nåværende stilling:

Konsernbanksjef Forretningsstøtte og utvikling, SpareBank 1 SR-Bank

Idrettserfaring aktiv:

Trener og lagleder aldersbestemte lag, Randaberg IL Fotball

Idrettserfaring tillitsverv:
Nestleder i styret, Straen Gymnastikk- og turnforening, 2013-d.d.
Sportslig leder, Straen Gymnastikk- og turnforening, 2013-d.d
Andre styreverv:
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Styremedlem SR-Forvaltning AS, 2013-d.d.
Styremedlem SpareBank 1 Kundesenter AS
Styremedlem SR-Investering AS
Styremedlem SR-Fondsforvaltning AS
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Siv Langerød-Erichsen
Født:

1966

Forening/lag:

Tvedestrand Turn og Idrettsforening

Utdanning:

 Videreutdanning barnevern
 Bachelor, flerkulturelt barnevern
 Sosialpedagogikk grunnenhet

Yrkeserfaring og
nåværende arbeid:

 Barnevernkonsulent Tvedestrand kommune 2011
 Lærervikar Tvedestrand kommune 1997-2010

Idrettserfaring – aktiv:

Idrettserfaring – tillitsverv:






Aerobic og styrke for voksne 2000-2008
Barneidrettsskole 1995-2002
Barnepartier 1982-1985
Trener 1 kompetanse












NGTF: Styremedlem i forbundsstyret 2014Aust-Agder Gymn- og turnkrets (AAGTK): Kretsleder 2000-2010
AAGTK : Varamedlem og utdanningsutvalg 1997-2000
AAIK – IdrettsFinans AS: Leder og medlem av valgkomite
Tvedestrand Idrettsråd: Sekretær 2004-2008
Tvedestrand Turn og IF: Leder 2009-2010
TT&IF turngruppe: Ulike styreverv 1989 – 2010
NGTF: Valgkomiteen: Medlem 2002-2010
NGTF: Kontrollkomiteen: Varamedlem 2010 –201k
NGTF: Kurslærer – lederkurs

Annet:
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Lars Hugo Berg

Utdanning:

Født:

1970

Forening/lag:

Skjeberg Turnforening

 Vårdhögskolan i Uppsala
 Universitetet i Oslo Psykologi grunnfag, Ex.Phil

Yrkeserfaring og

 Privatpraktiserende fysioterapeut / daglig leder Kurland fysioterapi

nåværende arbeid:

 Fysioterapeut Sportsclub Sarpsborg helsesenter
 Fysioterapeut div. steder

Idrettserfaring – tillitsverv:

 Styremedlem NGTF forbundsstyre 2014 Styremedlem/nestleder Østfold Gymnastikk- og Turnkrets 2010  Vararepresentant Skjeberg Turnforening 2010-2011
 Leder Skjeberg Turnforening 2008-2010
 Konktaktperson for privatpraktiserende fysioterapeuter i Sarpsborg
2003-2008
 Styremedlem Norsk fysioterapeutforbund avd. Østfold 1998-2000
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Annet

Veronika Reinhaug

Hegdehaugsveien 30B
0352 Oslo

Født: 26. august 1992
Telefon: 980 88 667

Mail: v.reinhaug@gmail.com

PRAKSIS
01.16-d.d
Prosjektrådgiver
08.15-12.15 Tilkallingshjelp, servitør

Projects Abroad Norge
Lian Restaurant

02.15-12.15 Tilkallingshjelp, butikkmedarbeider

ARK Bruns/ Torget/ Sirkus
Shopping/ ARK.no
Leger Uten Grenser
Coop Elektro, Hamarvik
New Life Home Trust, Nakuru,
Kenya (Projects Abroad)
ARK Orkanger

02.13-08.13 Prosjektmedarbeider
09.11-08.12 Butikkmedarbeider
04.12-05.12 Frivillig medarbeider
11.09-08.11 Tilkallingshjelp, butikkmedarbeider

UTDANNING
08.12-06.15 Bachelorgrad i markedsføringsledelse
08.14-12.14 College of Business (utveksling)
Høst 2011
IT-introduksjon
Høst 2011
Prosjektrettet systemarbeid
08.10-06.11 Almennfaglig påbygging
08.08-06.10 Medier og kommunikasjon
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Handelshøyskolen BI
City University of Hong Kong
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Orkdal Vidaregående Skole
Meldal Videregående Skole

Norges Gymnastikk- og Turnforbund

KURS OG ANNEN UTDANNING
01.14
01.13
02.09

Trener 1, Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Forbundsdommer, Teamgym
Kretsdommer, Teamgym

SERTIFIKATER
02.11

Førerkort klasse B

SPRÅK
Norsk
Engelsk

Morsmål
Meget god både muntlig og skriftlig

ANNEN ERFARING
Norges Gymnastikk- og Turnforbund
04.14-d.d
Varastyremedlem
Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets:
03.15-d.d
Leder Rytmisk Gymnastikk-utvalget
03.13-03.15 Varastyremedlem
03.11-03.15 Ansvarlig for ungdom og ungdomsturnstevnet
Trenerjobber:
11.12-06.15 Arbeidernes Turn og Idrettsforening
08.12-06.13 Orkanger Idrettsforening, turn
08.11-03.12 Frøya Idrettslag, Turngruppa
08.06-06.11 Orkanger Idrettsforening, Turn
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Terje Selnes
Borchgrevinksgate 61
2319 Hamar, Hedmark
teselnes@online.no
99512947
f.dato: 2105 1955

Mål
Ønsker verv I NGTF
Erfaring
Politisk erfaring 1988 - 2007
Kommunestyret i Hamar 1988 – 2007
Formannskapsmedlem Hamar 12 år
Varaordfører 4 år
Yrkeserfaring 1978 - 2015
Førskolelærer 1978 – 1990 (vanlig barnehage, behandlingsbarnehage BUP)
Personalrådgiver 1990 – 2008 (fylkeskommune, sykehus)
Personalsjef 2008 – dd. Hedmark fylkeskommune,
Utdanning
Førskolelærer

1978

Pedagogikk, universitetet i Oslo grunnfag

1980

Lederutdanning Hedmark distriktshøgskole

1989

Kvalifikasjoner
Ivrig opptatt av turn og gymnastikk.
Datter nå 13 år som har deltatt i gymlek, IG, aspirant og konkurranseturn og er nå medtrener gymlek
og IG.
Gikk inn i styret Hamar turn som leder i 2012. Er nå kasserer i HIL turn.
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May Brit Harestad Osaland
Gullfakskroken 16
4028 Stavanger
F. 19.02.62

Utdannelse: Stavanger Katedralskole 1978‐1981, Naturfaglinjen
Stavanger Ingeniørhøgskole 1983‐1986, Byggeteknikk
Ansatt i Boye og Waage & Co. AS fra 1981 (som tegner) og
fra 1986 som Ingeniør i Bygg
samt regnskapsansvarlig i samme firma.
Sivilstand: Gift, 3 voksne sønner
Styreverv: Vardeneset IF: Utdanningskontakt 1 år
Tasta Turn: 1987 –90: Utdanningskontakt
1989 ‐ 91: Valgkomite
1991 –92: Utdanningskontakt
1992 –94: Valgkomite
1994 –95: Utdanningskontakt
1995 –99: Sekretær
1999 –00 Nestleder
2000 ‐ forts. Leder
‐ Styremedlem i Idrettsrådet i Stavanger 2002‐2008
‐ Nestleder i Idrettsrådet i Stavanger fra 2008‐2012
‐ Styremedlem i RIK (Rogaland Idrettskrets) 2012‐
‐ Styremedlem i Idrettens Hus 2012 –
‐ Medlem i valgkomiteen til Idrettsrådet i Stavanger 2012‐2014
‐ Leder av valgkomiteen til Idrettsrådet i Stavanger 2014‐
‐ Leder av valgkomiteen i RKGV (Rogaland kvinnelige gymnastikk Veteraner) 2013‐
‐ Natteravn i Tasta Bydel 2000 ‐ 2014, styremedlem i Tastaravnene fra 2010‐2014
‐ Økonomiansvarlig for VBK‐cup (fotball) i 2010 og 2011.
‐ Veileder Global Dignity 2012, 2013, 2014, vår+høst i 2015
‐ Gym‐X kontakt for Rogaland fra 2014‐
Annet: ‐ Tildelt Rogaland Gymnastikk og Turnkrets sin fortjenestemedalje i sølv i ‐00.
‐ Årets Tastabu 2013
‐ Stavanger Kommune sin ildsjelpris 2015
Idrettsutdannelse: ‐ A‐kurs Rogaland Idrettskrets 1979/80
‐ Trener 1 gymnastikk NGTF høst/vår 1983/84
‐ Trener 1 Aerobic (turbo) + seniortrener + styrke (GymX )NGTF
‐ Mange kurshelger/dager i tillegg, minst 2 kurs hvert år
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Praksis:
Høst 1979 – 1986: Trener for piker 13‐15 år i Vardeneset Turn
Høst 1986 – forts: Trener i Tasta Turn: Damepartier, gutteparti, barn 3‐5 år og 5‐6 år,
aerobicparti, Kvinnelige veteraner, minst 2 partier hvert semester.
Fremdeles ansatt i Tasta Turn som trener, nå på Kvinnelige veteraner og Stryketrening
Utarbeidet tabell til 2 dameprogrammer til Tasta Turn sitt kretsturnstevne i 2006.
En av de hovedansvarlige når Tasta Turn arrangerte kretsturnstevne for voksne i 2006.
Arrangerte 4 kurs for lærerne i Tasta Bydel under Jylits samt hadde ansvaret for å finne trenere til
kursene i forbindelse med instruksjonstimer på Tastaskolene for Tasta Turn.
Utarbeidet og ledet oppvisningsprogrammet for Kvinnelige veteraner ved Kretsturnstevnet i
Haugesund 2010.
Utøver på voksenpartier fra 1987 på dametropp, oppvisningstropp og kvinnelige veteraner på
Kretsturnstevner, Landsturnstevner, Gymnastradaer samt Golden Age.
Deltatt på Kretsturnstevner for barn og ungdom samt Ungdommens Landsturnstevner fra 1975

Forbundsting 2016

Side 50

Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Nina Espedalen Fjellet
Skjelbekkåsen 65, 3720 Skien
Tlf 92 02 15 82
fjelletnina@gmail.com
født: 2.august 1966

HØYERE UTDANNING
Master i utdanningsledelse

Universitetet i Oslo

Erfaringsbasert deltidsstudie
pr. okt 2015: 70 stp oppnådd, ferdig nov 2016

Jan 2013-

Coaching og relasjonsledelse
Høgskolen i Akershus
15 stp Handlingsberedskap i coaching og relasjonsledelse
15 stp Grunnleggende kompetanse i teamcoaching
Jan 2006-des 2008
Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet del 1 og del 2 Høgskolen i Vestfold
Høgskolen Stord/ Haugesund
1997-2000
Høgskolen i Telemark 1986-1989

20 vekttall
Førskolelærerutdanning
ARBEIDSERFARING
Undervisningsinspektør
Skien Kommune
Undervisningsinspektør ved Skotfoss Oppvekstsenter

2001 – d.d

Vikariat Rektor
Skien kommune
Rektor ved Skotfoss Oppvekstsenter
Lærer
Skien kommune
Kontaktlærer 1.-4.trinn Skotfoss Oppvekstsenter

2007-2008
1997-2001

Styrer
BA Skogmusa barnehage
Styrer i 3 avdelings barnehage
Styrer
Stiftelsen Labbetuss barnehage
Styrer i 1 avdelings barnehage

1994-1997

Avdelingsleder i Uksodden barnehage
Bamble kommune

1989-1991
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KURS/VERV
1994- 2014
Ulike trenerroller i Skotfoss turn
2008-2015
Styreverv i Telemark Gymnastikk og turnkrets
Ansvar for utdanning
2010Kurslærer i idr.grunnstige 2
NGTF
Kurslærer i oppvisningsgymnastikk
NGTF
2012 Kurslærer i Trener 1, nye trenerstigen
NGTF
2010-2013
Landslagsleder for Norge i EM og VM drill NMF
2015
Oppdatert dommer i troppsgymnastikk
NGTF

( gml ordning)
(gml ordning)

FERDIGHETER
Språk
Norsk morsmål
Engelsk , gode kunnskaper
IT
Gode kunnskaper
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