
 

Ringerike Turnforening   

Postboks 3002   www.ringeriketurn.no 

3501 HØNEFOSS   post@ringeriketurn.no 

 

 

 

 

ÅRSMØTE 
 

SCANDIC HØNEFOSS, 22. FEBRUAR 2021 KL. 19.30 
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Til medlemmer i Ringerike Turnforening 

Saksliste og saksdokumenter for årsmøtet 

Det vises til innkalling til årsmøte med annonsering på foreningens nettside 22.01.2021. 

Sted:    Scandic Hønefoss  

Dato og tidspunkt: 22.2.2021 kl. 19.30 

Saksliste 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 

2. Velge dirigent 

3. Velge protokollfører 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

5. Godkjenne innkallingen 

6. Godkjenne saksliste 

7. Behandle foreningens årsberetning 

8. Behandle foreningens regnskap 

9. Behandle forslag til innkomne saker (ingen innkomne saker innen fristen 08.02.2021) 

10. Fastsette medlemskontingent 

11. Fastsette partiavgift 

12. Vedta foreningens budsjett 

13. Velge representanter til styret 

13.1. Leder 

13.2. 3 styremedlemmer 

13.3. 1 vara 

14. Velge representanter til valgkomite 

15. Velge representanter til kontrollutvalg 

16. Velge 2 representanter til kretsting i Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets.  

Vedlagt følger: 
- Årsberetning 

- Regnskap  

- Kontrollutvalgets beretning 

- Forslag til medlemskontingent 

- Forslag til budsjett 

- Valgkomiteens innstilling til ny styresammensetning, valgkomite og kontrollutvalg 

 
Med vennlig hilsen  
Styret 
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Årsberetning for Ringerike Turnforening (RTF) 2020 
 
Antall medlemmer pr. 31.12.2020 : 373 
Antall æresmedlemmer   : 10 
Antall instruktører   : 47 
 
 
STYRET OG KOMITEER 2020 
Leder     Thomas Rustad 
Nestleder    Monica Follestad 
Kasserer    Heidi Hermansen 
Sekretær    Monica Follestad 
Styremedlem    Simen Strøm 
Styremedlem    Ylva Wennevold 
Styremedlem    Bjørnhild Steingrimsen 
Varamedlem    Eva Gallagher 
 
Valgkomite    Simen Strøm 
                                                                       Ylva Wennevold 
 
Revisor     Beate Rognlid Melby 
 

Det er avholdt 1 årsmøte, 6 styremøter (5 fysiske og ett digitalt) og to ekstraordinære styremøter. 
Styret har arbeidet med blant annet: 

- Januar: Vedta revidert lov for RTF 

- Februar: Årsmøte.  

- Mars: Styret valgte å avlyse all aktivitet i RTF fra og med 10. mars på grunn av smittesituasjonen. På 

grunn av nasjonale og kommunale smittevernregler skulle det vise seg at den ufrivillige pausen varte 

fram til oppstart i uke 34. 

- August: Styret vedtok å halvere medlemskontingent/partiavgift i 2. halvår 2020 som kompensasjon på 

grunn av redusert aktivitet 1. halvår 2020 (Korona). Oppstart i henhold til gjeldende smittevern med 

blant annet begrensning i antall utøvere pr. trening, henting/levering av utøvere ved hovedinngang, 

avstandsregler, hånddesinfeksjon, ekstra rengjøring og deltakerkontroll i forhold til evt. smittesporing. 

- September: Ta i bruk nytt medlemssystem, «Idrettens Medlemssystem (IMS)». Prosessen med 

overgang til IMS har pågått i hele 2020 og vil fortsette i 2021. Det har vært krevende da systemet i 

hele 2020 har hatt mange feil og mangler.  

- Oktober: Smitten i samfunnet økte, og styret fulgte situasjonen tett. Styret hadde jevnlig kontakt og 

risikovurdering av foreningens aktivitet.  

- November: På grunn av smittesituasjonen valgte styret å avlyse all aktivitet i RTF fra og med 15. 

november fram til sesongavslutning 5. desember.  

- RTF deltar normalt sett på flere faste aktiviteter gjennom året som konkurranser, gymnastikkfestival, 

Camp Ollerup og juleshow. I 2020 ble det gjennomført en ordinær konkurranse (Granspretten). I 

tillegg ble det arrangert en konkurranse som er historiens første i digital form (Buskerudtrampetten). I 

tillegg ble det avholdt partivise kohortinndelte sommeravslutninger i slutten av juni. Øvrige 

tilstelninger ble avlyst.  

- Rekruttering av aktive turnere til trenerroller i RTF 

- Nye prinsipper og rammer for opptak til konkurransepartiene 
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AKTIVITETER I RTF 2020 

 
HØNEFOSS SKOLE 
På Hønefoss skole har det vært treninger for partiene Dametrim og Senior Tabell. Partiet Foreldre og 
barn var planlagt inn i Turnhallen i Hønefoss Arena fra og med høsten 2020, men smittevernreglene 
tillot ikke oppstart på grunn av for høyt antall voksne pr. trening. 
 
HØNEFOSS ARENA/TURNHALL 
I Hønefoss Arena har det vært stor aktivitet i de periodene det ikke har vært avlyst aktivitet. Det har 
vært treninger i turnhallen alle ukedager i tillegg til søndager. Det er totalt 10 partier som avholder 
treninger i turnhallen. I august startet det i tillegg opp et nytt konkurranseparti (trampett/tumbling) 
for seniorutøvere fra og med 16 år. Jan Roar Bråten var hovedtrener.  
 
Følgende partier trener i turnhallen og i hall 3 i Hønefoss Arena: 
4 år, 5 år, 1-2. klasse, 3-4. klasse, 5-6. klasse, 5-6 klasse ekstratrening, 7. klasse +, Konkurranseparti 
Rekrutt, Konkurranseparti Junior, Konkurranseparti Senior og Frittstående Junior kvinner. 

DELTAGELSE I KONKURRANSER, STEVNER OG FESTIVALER 
Gymnastene på konkurransepartiene har i 2020 deltatt på Granspretten i januar. I tillegg deltok de på 
Buskerudtrampetten som for første gang ble gjennomført digitalt. Påmeldte foreninger filmet sine 
lag i konkurransegjennomkjøring i egen hall. Filmen ble klippet og redigert og sendt over til 
arrangøren som sammenstilte alle bidrag. De digitale bidragene ble så publisert på Youtube. 
Bedømming og plassering ble avgjort av arrangøren.  

Øvrige konkurranser, stevner og festivaler ble avlyst på grunn av smittesituasjonen 
(Opplandspokalen, Holmen Open, KM, Gymnastikkfestivalen for barn, Gymnastikkfestivalen for 
voksne, Camp Ollerup og juleshow).  
 
VENTELISTER 
RTF sin venteliste ble vedtatt stengt høsten 2018 og er fortsatt stengt, bortsett fra på partiet Foreldre 
og barn.   
 
ØKONOMI 
Kasserer gjennomgår regnskapet for 2020. 
 
UTDANNING/KURS 
4 trenere fra RTF deltok på-, og besto sikringskurs gjennomført helgen 1. - 2. februar 2020. 
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8. BEHANDLE FORENINGENS REGNSKAP 
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KOMMENTARER TIL RESULTATRAPPORT 2020: 

• RTF går med overskudd på kr 417.856,01 i 2020 

• Totalt har RTF en egenkapital på kr 1.138.867,62 og en likviditet pr 31.12.20 på kr 
1.168.394,76. 

• RTF har kjøp inn en ny trampoline 

• Det har vært et spesielt år i 2020 pga Corona og det har ikke vært mulig å delta på noen 
konkurranser dette året, heller ei Camp Ollerup i Danmark for konkurranseutøverne. 

• RTF søkte om Coronastøtte hos Sparebankstiftelsen og fikk innvilget 100 000,- i tapte 
billettinntekter og medlemskontingent.    
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Balanserapport 
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10. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT  
Ved overgang til medlemssystemet IMS har styret, etter anbefaling fra NIF, valgt å innføre 
medlemskontingent i tillegg til partiavgift. Medlemskontingent er noe man betaler for å være 
medlem i RTF. Dette åpner for at for eksempel foreldre kan betale kontingent for å bli medlemmer i 
foreningen og dermed kunne stille på årsmøtet som stemmeberettigede. Partiavgift er noe man 
betaler for å delta på organiserte partier/treninger/aktiviteter i RTF. 
 
I følge Lov for Ringerike Turnforening (sist revidert 13.01.2020), skal årsmøtet fastsette 
medlemskontingent på minst kr 50,-.  
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar at medlemskontingent settes til kr 50,- pr. år.  
 
 
11. FASTESETTE PARTIAVGIFT 
Årsmøtet skal fastsette partiavgifter, eller gi fullmakt til styret å sette partiavgifter.  
Forslag til halvårlig partiavgift høst 2021 og vår 2022. 
 

Parti Partiavgift 
2019/2020 

Partiavgift 
2020/2021 

Foreldre og barn 650,- 650,- 

4 år 700,- 700,- 

5 år  700,- 700,- 

Trampett 1. og 2. klasse 800,- 800,- 

Trampett 3. og 4. klasse 800,- 800,- 

Trampett 5. og 6. klasse fredager 800,- 800,- 

Trampett 5. og 6. klasse tirsdager 850,- 850,- 

Trampett 7. klasse + 850,- 850,- 

Konkurranseparti rekrutt 1800,- 1800,- 

Konkurranseparti junior 1800,- 1800,- 

Konkurransepart senior 1800,- 1800,- 

Frittstående junior kvinner 1300,- 1300,- 

Dametrim 650,- 650,- 

Senior tabell 650,- 650,- 

 
Treningsavgiften ble ikke økt ved årsmøtet i 2020 og det foreslås at treningsavgiften på nytt holdes 
uforandret for høsten 2021 og våren 2022. Det er vedtatt at alle idrettslag i Ringerike kommune, 
inkludert RTF, skal få gratis halleie. RTF hadde en egen 5-årsavtale med kommunen fram til 
31.12.2020. Ny avtale ligger til behandling hos kommunen og forventes signert i løpet av februar 
2021. 
 
Styret har vurdert fast ansettelse av hovedtrener for RTF. En slik organisering vil bety økte kostnader, 
og styret mener det er viktig med et økonomisk handlingsrom som gjør det mulig å jobbe videre med 
denne saken. 
 
 
Forslag til vedtak:  

Årsmøtet vedtar å gi styret fullmakt til å sette partiavgifter for høsten 2021 og våren 2022. Dette kan 

også innebære reduksjon i treningsavgift ved redusert aktivitet grunnet Koronasituasjonen.  
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12. VEDTA FORENINGENS BUDSJETT 
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I følge ny lov i RTF kan tillitsvalgt motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Godtgjørelse til styret 

og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrets medlemmer har i 2020 

mottatt en godtgjørelse i form av fritak for partiavgift for egne barn i RTF. Den samme godtgjørelsen 

får hovedtrener på det enkelte parti. 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet vedtar fremlagte budsjett, herunder at medlemmer i styret samt hovedtrener for det 

enkelte parti får fritak for partiavgift for egne barn i RTF. 

13. VELGE REPRESENTANTER TIL STYRET 
 
Styresammensetning 2020 
Leder    Thomas Rustad    2020-2021 (på valg) 
Nestleder   Monica Follestad   2020-2022  
Styremedlem   Heidi Hermansen   2020-2022  
Styremedlem   Simen Strøm    2019-2021 (på valg) 
Styremedlem   Ylva Wennevold   2019-2021 (på valg) 
Styremedlem   Bjørnhild Steingrimsen   2020-2022 
Varamedlem   Eva Gallagher    2019-2021 (på valg) 
 
Valgkomite   Ylva Wennevold   2019-2021 (på valg) 
    Simen Strøm    2019-2021 (på valg) 
Revisor    Beate Rognlid Melby   2019-2021  
 
 
Forslag til styresammensetning 2021 
Leder    Bjørnhild Steingrimsen   2021-2023 
Nestleder   Monica Follestad   2020-2022 
Styremedlem   Heidi Hermansen   2020-2022 
Styremedlem   Simen Strøm    2021-2023  
Styremedlem   Kari Beathe Myhre   2021-2023  
Styremedlem   Oddmund Simonnes   2021-2023 
Varamedlem   Eva Gallagher    2021-2023  

 

14. VELGE REPRESENTANTER TIL VALGKOMITE 
Valgkomitesammensetning 2020 
Leder    Ylva Wennevold   2020-2021 (på valg) 
Medlem   Simen Strøm    2020-2021 (på valg) 
 
Forslag til sammensetning av valgkomite 2021 
Leder     Ylva Wennevold    2021-2023  
Medlem    Geir Bottolfs    2021-2023 
Medlem   Håvard Austgard   2021-2023 
Varamedlem        2021-2023 
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15. VELGE REPRESENTANTER TIL KONTROLLUTVALG 
 
Kontrollutvalget ble valgt for to år i 2020 og er på valg i 2022 
Medlem    Beate Rognlid    2020-2022 
Medlem    Silje Haugerud Bakken   2020-2022 
Varamedlem   Anette Tronrud    2020-2022 

 
Utdrag fra Lov for Ringerike Turnforening (vedtatt i styret 13.01.2020): 
§ 21   Kontrollutvalg 

 

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  

a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet   

     organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

b)  Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets 

midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.  

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de 

saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, 

med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte 

med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget 

finner nødvendig. 

 
 

16. VELGE REPRESENTANTER TIL KRETSTING 20. MARS 2021 
Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets (VOGTK) inviterer til digitalt kretsting 20. mars 2021. 
Alle klubber og turngrupper som er medlem i VOGTK har anledning til å delta med minst én og 
maks 3 representanter på kretstinget. RTF kan delta med inntil 3 representanter da foreningen 
har over 101 medlemmer. Særkretsenes formål er å arbeide for gymnastikk og turns utvikling 
innen kretsen, og å fremme samarbeidet i idrettslagene. Kretsen skal bistå NGTF i alle spørsmål 
som gjelder gymnastikk og turn innen kretsen. Kretstingets oppgaver kan prinsipielt 
sammenlignes med årsmøtes oppgaver i RTF, men på kretsnivå. Representanter til kretstinget må 
være valgt på årsmøtet eller oppnevnt av foreningens styre etter fullmakt fra årsmøte. 
 
 
Forslag til vedtak:  
Årsmøtet gir styret i RTF fullmakt til å oppnevne inntil tre representanter til kretstinget i 2021. 


