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Styrets sammensetning 

Leder: Kristian Gilbert 

Nestleder: Alexandre Guindos 

Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Ragnhild Andenæs (styremedlem) og Kathrine 

Gilbert-Ertsaas (varamedlem). 

Valgkomité: Flemming Solberg, Line Magnussen og Volker Øye 

Kontrollkomite: Stig Palm Therkelsen, Christina Føllesdal Brown og Per-Helge Carlsen 

Styrets arbeid 

Styremøter og drift 

Det er avholdt 8 styremøter hvor 84 saker er behandlet.  

I daglig drift er det mange ulike oppgaver som må håndteres kontinuerlig av styret. 

Henvendelser fra foresatte i forbindelse med påmelding til partier inn mot nytt semester og 

påmelding til camper kanaliseres inn til styret pr. e-post. Vi har laget en egen e-post som 

heter admin@naturn..no. Ragnhild Andenæs sitter bak denne e-posten og svarer.  

Det administrative arbeidet med fakturering og medlemshåndtering viste seg å være så 

omfattende at styret så seg nødt til å engasjere Ragnhild Andenæs i en timebasert 

administrasjonsrolle. Dette har gjort at henvendelser svares opp med kort responstid og vi 

oppleves som ryddige og strukturerte utad. 

Det er avholdt to digitale foreldremøter i 2021, et før avslutning av vårsemesteret og et i 

forbindelse med oppstart av høstsemesteret. Møtene ble ledet av Kristian Gilbert og 

Flemming Solberg med praktisk, administrativt og sportslig innhold. 

Rollefordeling i styret 

Eksempler på arbeidsoppgaver som løses av styrets medlemmer: 

- Ragnhild håndterer den daglige administrasjonen, inkludert klubbadministrativt 

system (Spoortz). 

- Kristian legger ut informasjon på klubbens Facebook-side, håndterer henvendelser 

fra media og holder kontakt med media. 

- Kristian har jevnlig dialog med administrasjonen på NIH for å sikre at leieforholdet 

ivaretas iht. avtalen. 

- Kristian og Ragnhild godkjenner betalinger i nettbank. 

- Alex har jevnlig kontakt med «gulvet» i turnsalen, spesielt med trenerapparatet.  

mailto:admin@naturn..no
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Oppgavene må løses fortløpende og erfaringer etter dette første året i drift vil danne 

grunnlag for utvikling av rollene fremover. Intern kommunikasjon mellom styrets 

medlemmer er effektiv og danner et godt grunnlag for å kommunisere ryddig utad. 

Nettside, klubbadministrativt system og kommunikasjon 

Vi har en nettside som har et domenenavn vi er godt fornøyd med. For at den skal oppleves 

som en god informasjonskilde, må den oppdateres teknisk og på innhold. Dette har prioritet 

i 2022. 

Klubbadministrativt system Spoortz oppleves som et godt verktøy for trenerene, der det er 

enkelt å «ta opprop» og registrere deltakelse på trening. For styret oppleves Spoortz som en 

noe tungvint kommunikasjonskanal, da den pr. 2021 ikke har full funksjonalitet til f.eks. 

vedlegg i meldinger.  

Spesielle oppgaver 

Som nystartet turnforening var det stor spenning og engasjement knyttet til inngangen til 

2021. Ikke bare skulle vi gjøre alt nødvendig arbeid for å starte opp med det aller viktigste, 

nemlig skape turnaktivitet for barn og unge, men vi gikk også inn i dette arbeidet midt i en 

uforutsigbar periode i Covid-19. Stifterne hadde allerede delt arbeidet med etableringen inn 

i to faser som var avgjørende å fullføre for å kunne ta fatt på selve arbeidet.  

- Fase 1: Stifte klubb. Medlemsavgiften/kontingenten dekker selv kostnaden til 

selve stiftelsen. Fase 1 ble realisert 15. desember. 

- Fase 2: Inngå leieavtale med NIH med det som formål å utvide til klubbdrift og 

virksomhet med trening og idrettsaktivitet for barn og unge mm. 5. januar 2021 ble 

leieavtale signert for kommende 5 år med opsjon på forlengelse kommende 5 år. 

Det ble satt en enkel tidslinje fram til målfestet oppstartsdato 1. mars: 

• Arbeidsmøte i uke 2 med tildeling av arbeidsoppgaver og opprettelse av 
arbeidsgrupper knyttet til hovedområder og nøkkelfunksjoner 

• Opprette klubbadministrativt system  
• Opprette enkel nettside med kontaktinfo 
• Opprette Facebookside med nøkkelinformasjon, deling av nyheten om etableringen 

av Nordre Aker Turnforening og kommunikasjon om kjerneverdiene våre 
• Presselansering i Nordre Aker Budstikke for å forankre etableringen i bydel Nordre 

Aker 
• Styremøte uke 4  
• Styremøte uke 7  
• Registrere medlemmer og fordele på partier/treningsgrupper i januar/februar 
• Oppstart «vårsemester» mandag 1. mars 

 

Nå startet arbeidet med å forme klubben og forberede oppstart av aktivitet. Tirsdag 12. 

januar ble det gjennomført et arbeidsmøte i turnsalen på NIH med deler av styret og flere av 
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stifterne tilstede. Arbeidsmøtet ble ledet av styrets leder og nestleder, samt initiativtaker 

Flemming Solberg. Det ble opprettet arbeidsgrupper med ulike arbeidsoppgaver. 

Arbeidsoppgavene omfattet sportslig innhold og struktur, markedsføring, kommunikasjon, 

logistikk, smittevernrutiner, rekruttering av barn, ungdom og trenere mm.   

Nøkkelinformasjon ble publisert på vår egen nettside: 

o www.naturn.no 
 
Vi åpnet opp vår egen side på Facebook med nøkkelinformasjon: 
 

o https://www.facebook.com/naturn.no  
 
Vi opprettet klubbadministrativt system, Spoortz, for påmelding til partier 
 

o https://www.spoortz.no/  
 
Vi kontaktet Nordre Aker Budstikke for presselansering om etableringen vår og planlagt 
oppstart. Denne artikkelen ble publisert 9. februar: 
 

o https://nab.no/nyheter/denne-gjengen-er-hoyt-oppe-i-ringene-og-har-

spenstige-planer/19.23145  

Allerede fra publiseringsdag 9. februar 2021 var responsen formidabel. Kapasiteten på 

partiene ble justert iht. gjeldende smittevernregler og etter kort tid var det ventelister. For å 

kunne ta i mot så mange barn som mulig, finjusterte vi timeplanen, la til ekstra partier og 

engasjerte flere trenere. Mandag 1. mars 2021 kunne vi starte den første offisielle uke med 

alderstilpasset turntrening i regi av Nordre Aker Turnforening i turnsalen på Norges 

Idrettshøyskole. 

Vi holdt det gående med aktivitet fram til og med 9. mars, men fra onsdag 10. mars måtte 

vi, som hele Norge, avlyse treninger ifm. Covid-19-situasjonen i Norge. Dette var veldig trist 

og vi var spente på interessen og tålmodigheten til barna med deres familier. Ville de 

komme tilbake igjen etter at vi bare hadde vært i drift i 10 dager? For å holde på motivasjon 

og det enorme pågangen som var skapt fram mot oppstart, brukte vi sosiale medier aktivt 

der vi publiserte tips og triks til barn, unge og foreldre. Underveis i perioden med 

nedstengning av idretten og i påvente av å kunne starte opp igjen lanserte vi også 

påmelding til Sommercamp i uke 25 og 31. Også her var responsen formidabel og begge 

ukene ble raskt fylt opp av barn fra hele Oslo.  

Onsdag 26. mai kunne vi endelig ønske velkommen tilbake til trening igjen og det var 

rørende å observere smilende barn som hadde lengtet etter å være i aktivitet i vår regi.  

Vårsemesteret ble avsluttet med Sommercamp i uke 25 med over 40 påmeldte.  

Høstsemesteret startet med sommercamp i uke 31, igjen med over 40 påmeldte. 

Mandag 23. august startet partiene opp igjen. Nå kunne vi endelig åpne opp for et normalt 

antall barn i salen og dermed fikk vi med enda flere fra ventelister og nye påmeldte.  

http://www.naturn.no/
https://www.facebook.com/naturn.no
https://www.spoortz.no/
https://nab.no/nyheter/denne-gjengen-er-hoyt-oppe-i-ringene-og-har-spenstige-planer/19.23145
https://nab.no/nyheter/denne-gjengen-er-hoyt-oppe-i-ringene-og-har-spenstige-planer/19.23145


5 
 

I desember 2021 lanserte vi vår egen kolleksjon med Nike-klær i samarbeid med Torshov 

Sport der kolleksjonen ble gjort tilgjengelig i egen nettbutikk: 

https://www.torshovsport.no/klubbservice/klubbkolleksjoner/oslo/nordre-aker-

turnforening?fbclid=IwAR2lOvBj1cZqEKq_0aO7jZVf3x4IJ0IarSQwspPgsAqXFgj2yoKxk83P6hA  

Det har vært en fryd å organisere trening og aktivitet for snart 300 barn i Nordre Aker 

Turnforening! Vi gleder oss til fortsettelsen! 

Se også vedlagte rapport fra sportslig utvalg, SU. 

 

Aktivitet 

o Vi har klart å skape aktivitet for over 300 barn allerede i første driftsår. Med de 

utfordringene som har vært knyttet til Covid-19, er dette antallet noe vi er 

utrolig stolte av. Vi jobber aktivt for å utvikle Nordre Aker Turnforening. 

Pågangen er stor og vi har ventelister. Vi balanserer turnsalens kapasitet og våre 

krav til kvalitet for det enkelte barn.  

o Se også vedlagte rapport fra sportslig utvalg, SU. 

Idrettslige resultater 

o Vår egen trener Fredrik Johnsen skapte historie på vegne av Nordre Aker 

Turnforening. I NM i Tromsø 2. og 3. oktober 2021 tok han bronse i ringer og 

bronse i skranke. Dette var et stort øyeblikk for oss som klubb, men aller viktigst 

en stor inspirasjon for våre barn og unge.  

Vurdering av aktivitet i forhold til mål. 

o Nordre Aker Turnforening satte seg som mål å skape turn- og idrettsaktivitet for 

barn og unge i Nordre Aker spesielt og i Oslo generelt. Med fulle partier, nær 

300 medlemmer i første driftsår og ventelister må vi innrømme at første mål er 

nådd.  

Medlemstall 

o Våren 2021: 15 partier 
o Høsten 2021: 24 partier 
o Det var 262 betalende medlemmer registrert i 2021. 
o Det er ventelister til de fleste partiene 

 
Årsregnskap  

o Nordre Aker Turnforening har sunn økonomi og god likviditet. Se vedlagte 

årsregnskap. 

https://www.torshovsport.no/klubbservice/klubbkolleksjoner/oslo/nordre-aker-turnforening?fbclid=IwAR2lOvBj1cZqEKq_0aO7jZVf3x4IJ0IarSQwspPgsAqXFgj2yoKxk83P6hA
https://www.torshovsport.no/klubbservice/klubbkolleksjoner/oslo/nordre-aker-turnforening?fbclid=IwAR2lOvBj1cZqEKq_0aO7jZVf3x4IJ0IarSQwspPgsAqXFgj2yoKxk83P6hA

