
PROTOKOLL FRA NORGES VEKTLøFTERFORBUNDS TING 2011

Sted: Rica Park Hotel, Stavanger
Tid: 13. mars 201 I kl. 10.00

1. Åpnine
NVFs President Per Mattingsdal ønsket alle de frammØtte, og spesielt Bodil Heskestad fra
NIF, velkommen. Han nevnte det viktige valget som skal være på Idrettstinget i mai.
Han sa at han håpet på et godt og saklig Ting og valg.
Han trakk fram lWF-rankingen, der Ruth Kasirye er nr 16 i 69 kg klassen. Når en bare tar
med en lgfter pr. nasjon er hun imidlertid på 11. plass. Det er god grunn til å anta at Ruth vil
klare å komme blant de l0 beste, slik at hun vil kvalifisere seg til OL i London2Ol2.
Det er derimot ikke realistisk at en mann vil kvalifisere seg til OL. Vektløfting er en sport
med stor utbredelse, og våre menn hevder seg ikke på rankinglistene. Vi hevder oss imidlertid
i nordisk sammenheng. I Nordisk Senior 2010 ble vi beste nasjon for menn, som i 2009.

Bodil Heskestad takket for invitasjonen og hilste fra Idrettsstyret. Hun satte pris på å være

tilstede på Tinget, men skulle også gjerne ha vært på flere konkurranser. NIF er 150 år i 201 l.
Det har vært fokusert mye på anlegg i siste fireårs periode, og nye og oppgraderte anlegg står
høyt på Ønskelisten. Ved starten av fireårsperioden slet NIF med et underskudd phTO
millioner kroner, men nå er en mer å jour, og økonomien er god. Ordningen med
momskompensasjon er også på plass.

Hun understreket videre at det er viktig med en samlet idrettsbevegelse framover. Det har stor
betydning når det gjelder å påvirke politiske partier ved valg, som kommunevalget til høsten.
Hun pekte videre på at det ville vært fint om vi kunne få de som trener på treingssentrene inn i
idretten. Videre kom hun inn på det som skjer med integrering av funksjonshemmede i norsk
idrett. Mange departement er opptatt av dette. Det er derfor en utfordring å utvikle idretten
mtp internasjonal satsing samtidig som det må satses på integrering.

Presidenten takket Bodil Heskestad for innlegget. Han ba henne takke NIF og president Tove
Paule for kongepokalen for kvinner, som vi fikk første gang i 2010.

Tryggve Duun informerte om utdeling av hederstegn og tillitsmannsnål til personer som ikke
var til stede.

Hederstegn tildeles:
Katarina S. Hoff

Tillitsmannsnåla tildeles :

Bjø.n Lie, Namsos VK
Kjetil Johnsen, Trondheim AK

2. Navneopprop - sodkienning av de frammøtte representantene
Arne H. Pedersen foretok navneopprop. I alt 27 delegater var møtt fram.2 påmeldte
observatØrer hadde meldt lovlig forfall. Varamedlem Jostein Fr@yd overtok plassen i
forbundsstyret etter Katarina S. Hoff. For sent påmeldte Jan Robert Solli og Kim Ringvoll ble
innvilget stemmerett. Observatør og gjest ble innvilget talerett.
Det var 20 delegater med stemmerett.
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Fglgende delegater mØtte :

Forbundsstyret
1 President
2 Visepresident
3 Styremedlem
4 Styremedlem
5 Varamedlem

VektlØfterkretser
6 Rogaland/Agder VektlØfierkrets
7 Nordenfieldske Vektløfterkrets
I Nord-Vestlandet vektløfterkrets
9 Vestfold Vektløfterkrets

Klubber
10 IF Tønsberg-Kameratene
1 I Tambarskjelvar IL
12 Vigrestad IK
13 AK Bjørgvin
14 Nidelv IL
15 Trondheim AK
16 Gjøvik AK
17 Hitra VK
18 Stavanger VK
19 Tysvær VK
20 Larvik AK

l.Jten stemmerett, men med tale og forslagsrett
2l Sportssjef
22 Generalsekretær

Observ atØr, med talerett
23 Rogaland/Agder Vektløfterkrets
24 Vigrestad IK
25 IF Tønsberg-Kameratene
26 Hitra VK

Gjest, med talerett
27 Idrettsstyret i NIF'

Gyldige forfall
ObservatØrer:
Tysvær VK
Gjøvik AK

Per Mattingsdal
Tryggve Duun
Janne Grostad
Steinar Kvame
Jostein FrØyd

Torbj Ørn Ødegttrd
Trond Kvilhaug
Ove Varlid
Jan Robert Solli

Per Marstad
Gunnar Reiakvam
Tor Steinar Herikstad
Johnny Sandvik
Bjørn Johnsen
KaJsa Kristensen
Bjørn Gunnar Skaugerud
John Birger Brevik
Rune Rasmussen
Dag Rønnevik
Kim Ringvoll

Arne Grostad
Arne H. Pedersen

Sigve NedrebØ
Jonas Stavnheim
Ruth Kasirye
Kariann (Jlvan

Bodil Heskestad

Jan Inge Hammer
Trond Arild Smedshammer
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3. Sakliste og forretningsorden
Sakslisten og foretningsorden ble godkjent uten merknader.

4. Konstituerinq
Dirigent:
Referent:
[Jndertegne protokol len :

Rei sefordel i n gskom i te :

Tellekorps:

Rune Rasmussen
Arne H. Pedersen
Per Marstad og Gunnar Reiakvam
Ikke aktuell
Tor Steinar Herikstad og Ruth Kasirye

5. Giennomgang av Arsberetning
Statistikken er ikke en del av å,rsberetningen. Eventuelle feil i denne meldes til
generalsekretæren.

Det ble stilt spørsmålstegn ved apellutvalg og kontrollutvarlg. Disse må vi beholde inntil NIF
har vedtatt at særforbundene ikke trenger å ha dem. Vi må derfor ta dem med i valget, se

nedenfor.

Sportssjef Arne Grostad orienterte kort om den sportslige aktiviteten i 2010.
Det har vært stor aktivitet med mange samlinger, bl.a. to jentesamlinger og flere samlinger i
prosjekt 2012. Szunarbeidet med Latvia er motiverende og gir god læreeffekt. Det har vært
god respons på løfteskoler. Det er bra aktivitet når det gjelder 5-kamp, som stimulerer til et
bredt bevegelsesmønster, og som NIF er opptatt av.
Ruth Kasirye, Tgnsberg-Kameratene, er vår klzrt beste løfter blant kvinnene. I 2010 har hun
gjon det bra i EM Senior og Nordisk Senior, men hun bgr glemme VM Senior. Per Hordenes,
AK BjØrgvin, er beste herreløfter og tok sin 5. kongepokal på rad i 2010. Blant juniorene har
Vebjørn Varlid, Tambarskjelvar IL, hatt fin fremgang. Han fikk en fin 1 1. plass i VM Junior.
Jantsen Øverås, Tambarskjelvar IL, har vært beste ungdomsløfter i 2010, og han er fortsatt
ungdom i2O1l. Vi håper flere vil hevde seg framover.
Vi har stimulert aktiviteter i 2010. Det er et bra og lite byrakratisk system for å få post 3
midler.
Richard Markeng er trener i prosjekt London 2O12.Ian Robert Solli har medvirket som
konsulent i prosjektet i 2010. Gunnar Reiakvam er trener i Latvia prosjektet.
I2OIO ble det ikke arrangert så mange Trener I kurs som ønskelig. Del 2 av Trener II kurset
ble avsluttet i april.

I EM Senior deltok (i tillegg til Ruth Kasirye, TBnsberg-Kameratene) Anja Evelin Jordalen,
AK Bjørgvin, Per Hordnes, AK BjBrgvin, og Jarleif Amdal, Vigrestad IK. I EM junior og
U23 hadde vi bra deltakelse (Sindre RØrstadbotnen, Tambarskjelvar IL, og Vebjørn Varlid,
Tambarskjelvar IL, i junior, Anja Evelin Jordalen, AK BjØrgvin, Jarleif Amdal, Vigrestad IK,
og Kim Eirik Tollefsen, Stavanger VK, iU23). Styret har bestemt at vi skal styrke deltakelsen
i Nordiske mesterskap.

Det kom f6lgende merknader til årsberetningen:

Side 7 Kretstrener Nordenfjeldske Vektløfterkrets er
Eskil Forås, Othilienborgveien 46, 7 033 Trondheim

Side 7 Mangler under Representasjon tillitsverv:
Tryggve Duun er varamedlem i kontrollkomiteen i NIF (i siste 4 års periode).
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Side 9 Vebjørn Varlid fikk 4. plass i EM Junior.
Jantsen Øverils skriver fornavnet med s (ikke z).

Sidel0,11 I Norges Cup listen bør klubbtilhørigher ras med.
Side 12 Løfteskole Nidelv IL november 2009 - mars 2010: Raymond BjØrstad er tatt

med to ganger.
Side l7 Fordeling på klubber inklusive veteraner og Norges cup: Fprde IL er tatt med to

ganger.
Side 17 NM ungdom ble arrangert av Stavanger VK (ikke Vigrestad IK).
Side 27 Dag R@nnevik og Jan Inge Hammer tilhører Tysvær VK (ikke Haugesund VK).
Side 28 Kevin Lund har fødselsdato 18.04.93.
Side 31 EM Junior/U23 er ett stevne med Per Mattingsdal og Tryggve Duun.

Mangler: VM Senior Per Mattingsdal (var med i juryen).
Side 29- Generelle kommentarer: Dommerantrekk er viktig. Også på klubbstevner kan det
30 være en fordel at dressjakke brukes. Alternativt kan for eksempel collegegenser

med tekst Dommer brukes, slik Hitra vil gjøre det i NM Ungdom. Det medfører
respekt for dommerne, og det gir stil og god setting for stevnene.
Dommerkonferansene som holdes i Nordisk J/U har vist at norske dommere ikke
er helt oppdaterte. Flere bør komme til Nordisk J/lJ i Stavanger for å få frisket
opp sine kunnskaper.
Dommerne skal sitte på sine plasser under premieutdelingen på mesterskap.

Side 36 Dommere som er stevneleder eller sekretær får registrert det som
dommeroppdrag. Per Marstad stilte spØrsmål ved om han har fått talt med alle
stevner med dommeroppdrag i 2010. Dette vil bli undersØkt og eventuelt rettet i
neste årsberetning.

Side 4l Innehavere av Norges Idrettsforbunds hederstegn: Karl Sletsjø, en t i etternavnet.
Side 42 Leif Jenssen skriver etternavnet med dobbel s.

Olympiske leker 1972: Leif Jenssen 507,5 kg smnl. Gull.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent med disse merknader.

6. Resnskan
Sportssjef Arne Grostad deler ut oppdatert regnskap som har med innspill fra revisor. Det er
betalt for lite arbeidsgiveravgift. Underskuddet er derfor økt til 42183 kroner.

Ove Varlid leste opp rapporten fra kontrollkomiteen.

Det kom en del spØrsmål/kommentarer.

Hvorfor er momskompensasjonen, pkt 3.4.4.5 side 46, satt til 0,00?
Tryggve Duun kontaktet Katarina S. Hoff under møtet og fikk fglgende forklaring: NIF endret
reglene i fjor vedr6rende dokumentasjon. NVF ble nærmest tatt på senga. Det ville ha kostet
oss mye å utarbeide ngdvendig dokumentasjon, slik at Katarina var usikker på om det ville
lønne seg å spke. Nå dokumenteres det fra starten, så for 2011 vil det gå greit å sØke om
momskompensasjon.

Driftsunderskuddet skyldes økt aktivitet i forbund og klubber. Bytte av
Generalsekretær har oeså kostet noe ekstra.
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Arne H. Pedersen leste opp revisjonsberetningen.

Regnskapet ble etter dette enstemmig vedtatt.

7. fnnkomne forslag

Endringsforslag til NVFs tekniske reglernent - særnorske bestemmelser

Før behandling av forslagene ble det diskusjon rundt avstemmingsmetoden. Det vanlige har
vært at dirigenten ber de som er enige i et forslag om å holde seg i ro, mens de som er mot
viser det ved håndsopprekking. Detbør være samme reaksjon for de som stemmer for og de
som stemmer mot. Skriftlig avstemming brukes bare ved personvalg, når det er flere
kandidater å velge mellom.

Forslae 1. Fremmet av Spydeberg Atletene
Norske mesterskap itrrangeres lgrdager og sgndager.

Begrunnelse:
Når mesterskapene arrangeres på fredager innebærer det at det må tas fri minst en arbeidsdag.
Dette medfØrer at det er vanskelig å få med lagledere.

Styret i NVFs kommentar:
Det ligger allerede i Tingets mandat å bestemme datoer for norske mesterskap på terminlisten.
Tinget kan bestemme et år at mesterskap som arrangeres over to dager skal gå fredag/l4rdag
eller lgrdagls6ndag. (ref: for årets NM Senior og Veteran fikk AK Bjørgvin valget mellom
disse alternativene på Tinget i 2010).

Det var mange innlegg, og ikke alle klarte å holde seg helt til det forslaget omhandlet. Det
viste i alle fall et stort engasjement rundt dette.

Det var ikke særlig stemning for å ta med sBndagen i disse mesterskapene. Fredagen er nå
godt innarbeidet, og de fleste ser det som en fordel at det er mulig å reise hjem søndag
formiddag. NM Senior og Veteran har etter hvert fått mange deltakere, blant annet fordi
kvinneandelen har økt betraktelig (som er veldig gledelig). Det kan bety at en må ta i bruk
mer av fredagen (starte tidligere), og eventuelt ta en eller to puljer i NM Senior også på
fredag.

Som nevnt ovenfor har Tinget allerede mandat til å bestemme datoer for norske mesterskap
(under behandling av terminlisten).

Forslaget ble forkastet med 19 stemmer mot og 1 stemme for.

Forslae 2. Fremmet av AK Bjørgvin
Gjel der kval i fi seri n gsfri sten ti 1 i nternasjonale mesterskap.

Det har kommet ytringer fra aktive om at kvalifiseringsfristen til internasjonale mesterskap
som EM og VM m.m. har en for kort periode. Er i dag 6 uker. Forslaget fra AK BjØrgvin er at
fristen Økes til 12 uker.

Becrunnelse:
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Mange utøvere ønsker en lengre opptreningsperiode før et mesterskap. Ved å øke kval.
Perioden til 12 uker unngår man frustrasjon om at man må toppe formen innefor 6 ukers
fristen fgr mesterskapet. Som en regel må poengkravet innfries innenfor denne 12 ukers
perioden.

Styret i NVFs kommentar:
Styret er enig i intensjonen i forslaget, men vil komme med fplgende forslag:

Kvalifiseringsperioden for EM Senior går fra 1. desember åtretfør til 6 uker før EM starter.
Kvalifiseringsperioden for VM går fra 1. januar til 6 uker før VM starter (som gjelder nå).
Kvalifisering bBr fonrinnsvis skje på st@rre stevner.

Eegrunnelse:
A forlenge kvalifiseringsperioden for EM en måned bakover i tid vil gi ut@verne mulighet til å
kvalifisere seg til EM Senior i nok et stort stevne, nemlig NM Lag i begynnelsen av
desember. Dersom Tinget velger å flytte NM Senior og Veteran to uker tilbake (til midten av
februar), vil det være mulig å kvalifisere seg i dette mesterskapet 8 uker før EM starter.

Endringsforslaget omhandler $ 17, punkt 2, a).

I diskusjonen som fulgte kom det fram at det var kvalifiseringsperioden for EM Senior som
var problematisk. Siden EM Senior går i april, blir det litt kort kvalifiseringsperiode når den
starter 1. januar. For de andre EM og for VM er derimot kvalifiseringsperiodene lange nok.

AK Bjørgvin gikk med på å trekke sitt forslag da styret endret sitt forslag til fplgende:

Kvalifiseringsperioden for EM Senior går fra NM lag ånetfør til 6 uker før EM starter.
Kvalifiseringsperioden for VM går fra 1. januar til6 uker før VM starter (som gjelder nå).
Kvalifisering bør fortrinnsvis skje på stØrre stevner.

Det ble stemt over styrets endrede forslag.

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslas 3. Fremmet av Tambarskjelvar IL
Styret i Tambarskjevar IL. Veklyftargruppa, ber forbundstinget pålegge styret å finne ein god
måte å arbeide for å få endra dei internasjonale reglane for utføring av godkjent stØt.

I dag får ein ikkje godkjent støt- øvinga dersom ein har etterpress i overst@ten. Dette meinar vi
bør endrast.
Grunngjeving:
Frå starten av har vi truleg denne reglen for å skilje mellom Øvingane støt og press. Pressen
vart fjerna tidleg på syttitalet.

Ofte har ein reglar for at enkeltutØvarar ikkje skal skaffe seg fordelar i forhold til
konkurrentane og sikre klare og like konkurranse-forhold. Utøvarar som har problem med
sluttfpringa av overstøten har ikkje nokon fordel, tvert om. Det er også ein stor
styrkeprestasjon å presse opp, og halde, ei vekt som ein ikkje får heilt opp på strake armar ved
hjelp av den tradisjonelle overstØt-teknikken. Slike styrke- prestasjonar b@r sporten vår sette
pris på, ved å gje godkjente lyft.
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Slik som regelverket er no, har den jamne publikummar og fjernsyns-sjåar problem med å

forstå kvifor slike lyft ikkje vert godkjent. Vi har også sett uklar dommarpraksis i
internasjonale konkurransar. Til dømes i siste senior VM, der den koreanske utøvaren Jeon i
+105 kg klassen, fekk underkjent på 238kg (eller var det239 kg?) og godkjent pit242kg.
Sjølv om utføringa av båe lyfta var om lag heilt likt.

Av og til kan det også vere eit spØrsmål om eit lyft er utført med etterpress, eller om det berre
er rprsler i skuldrane. Andre ganger får ein under$ent på grunn av ein liten svikt i ein alboge,
sjølv om ein held vekta oppe.

Det er vår vurdering at ei slik regelendring som vi føresler vil vere bra for sporten vår og
interessa omkring den.

Styret i NVFs kommentar:
Dersom Tinget vedtar forslaget, vil det være et oversendingsforslag fra Tinget til NVFs styre.
Forslaget bør diskuteres av Tinget.

Diskusjonen som fulgte viste at det var stor grad av enighet om at dette vare et godt forslag
som bør følges opp. Det er mulig å ta opp slike endringsforslag ved
regelendringskonferansene, som IWF arrangerer hvert fjerde år. Neste konferanse er i 2013.
Det har vært foreslått tilsvarende endring tidligere, uten at det har gått igjennom.

Det er ikke lett å få igf ennom endringer på disse konferansene, men det betyr ikke at vi bør
fremme dette forslaget ved neste korsvei. Det er viktig at vi jobber bevisst med utformingen
av forslaget (vi bør også vurdere om etterpress i rykk også skal tas med, selv om forslaget
bare omfatter etterpress i stØt), og at vi (dvs. Per Mattingsdal og Tryggve Duun) bedriver
lobbyvirksomhet i tiden fram mot neste kongress.

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Det sendes derfor til styret for videre behandling.

Forslae 4. Fremmet av Tambarskjelvar IL
Maks grense på eigendelar.

Styret i Tambarskjelvar IL. Vektlyftargruppa føresler med dette innfBring av ei maks gJense

på eigendelar pr. klubb pr. år på kr 10.000.

Grunngjeving:
Det bør vere ei maks grense på eigendelar, for at ikkje klubbar som arbeidar godt, og får
mange utØvarar som representrerar landslaget skal verte straffa økonomisk. I verste fall må
klubbar av øknomiske omsyn takke nei til representasjons oppdrag.

Styret i NVFs kommentar:
Styret er enig i intensjonen i forslaget, men foreslår at grensen settes til 25 000 kroner.

Dette forslaget må ses i sammenheng med forslag 5, som går enda lenger. Et positivt vedtak

for forslag 5 vil bety at dette forslaget ikke er aktuelt.

Det presiseres at forslaget gielder egenandeler på stevner.
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I diskusjonen som fulgte fikk Nidelv IL noe stØtte for sitt forslag 5. Det var imidlertid flere

som ville vite hva konsekvensene vil bli dersom det forslaget blir vedtatt. Det vil bety at

70 000 kroner må dekkes inn på andre måter i budsjettet. Det vil trolig måtte gå ut over

internasjonale stevnedeltakelse. Post 3 midler kan ikke brukes utenlands.

Det var stor enighet om at egenandelene måtte reduseres for klubber som har mange deltakere

på internasjonale stevner. Styret var villig å komme Tambarskjelvar litt i møte ved å foreslå at

grensen settes til 15 000 kroner.

En gkning av egenandelene ble også foreslått. Da ville noen klubber komme til grensen raskt,

mens andre klubber ville måtte betale mer for få internasjonale deltakelser. Styret fastsetter

egenandelene for de ulike stevnene, og kan ta dette med i vurderingen.

Det ble først stemt over forslag 5, som ble forkastet med knapp margin (se nedenfor).

Tambarskjelvar gikk med på å endre grensen i sitt forslag til l5 000 kroner.

Forslaget ble etter det vedtatt med 19 stemmer for og 1 stemme mot.

Forslag 5. Fremmet av Nidelv IL
VedrØrende egenandeler for utØvere ved representasjon av Norge i regi av NVF.

Ved deltagelse i internasjonale stevner der utØver er tat! ut av NVF, dekker NVF alle
omkostninger. Ingen egenandel belastes klubb/ut@ver. A kvalifisere seg til en
representasjonsoppgave av denne typen bør ikke medføre noen Økonomisk belastning for
utøveren eller hennesÆrans klubb.

Begrunnelse:
Utøvere som deltar i internasjonale stevner blir belastet med egenandeler kr 1200 fra NVF.
Dette ifglge tidligere Tingvedtak.

Faktura for egenandel kommer til utØvers klubb og klubben betaler denne. Eventuelt
viderebelastes utøver samme sum fra klubb.

Det registreres at i de siste par årene har NVFs regnskap vist bra overskudd. Av den grunn
mener vi at vedtak om egenandel kan omgjøres slik at NVF dekker alle kostnader for utøver.

Styret i NVFs kommentar:
Styret er uenig i forslaget. Vi er avhengig av egenandelene for ikke å redusere aktiviteten, og
klubben kan velge å belaste utøverne. Selv om vi hadde overskudd i fjor, kan vi ikke belage
oss på kortsiktige lgsninger.

Forslaget ble forkastet med 8 stemmer mot, 6 stemmer for og 6 blanke stemmer.

Forslae 6. Fremmet av Forbundsstyret
5-kampserien endres til f6lgende:
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1. omgang: April/mai
2. omgang: Juni/juli/august
3. omgang: September/oktober

Begrunnelse:
Det er problematisk å få awiklet 5-kampstevner i juli og august. Ved å ta med juni i 2.

omgang, vil det være betydelig lettere å få resultat i denne omgangen.

Endringsforslaget omhandler $ 27, punkt 3, c).

Forslaget ble vedtatt med 19 stemmer for (en delegat var ute da avstemmingen ble foretatt).

Forslas 7. Fremmet av Forbundsstyret
Når en klubb fremmer forslag til Tinget må den legge ved utdrag av referat fra styremlte der
forslaget ble behandlet. Det må inneholde dato, deltakere og forslaget.

Begrunnelse:
Alle forslag skal vær forankret i styret i klubben, slik at den demokratiske tanken ligger til
grunn. Det sikrer også bedre gjennomdiskuterte forslag.

Dette skal også gjelde kretser. Teksten endres derfor til:

Når en klubb eller en krets fremmer forslag til Tinget må den legge ved utdrag av referat fra
styremøte der forslaget ble behandlet. Det må inneholde dato, deltakere og forslaget.

Det presiseres at referatet kan være fra et telefonmØte.

Forslaget, med endret tekst, ble vedtatt med 19 stemmer for (en delegat var ute da

avstemmingen ble foretatt).

8. Stratesiplan. tiltåksplan og budsiett for 2011
Strategiplan og tiltaksplan ble behandlet på lederseminaret l4rdag 12. mars.

Arne Grostad orienterte om budsjettet for 20ll.
Det er et tradisjonelt budsjett. Under stevner er det satt av mye til Nordisk J/U i Stavanger.
Dersom det blir noe til gode her vil det komme andre formål til gode. Nar det gjelder klubblag
som skal delta i Nordisk Senior ogU23 i Finland, så er det ikke tatt høyde for at NVF skal
betale for disse. Når det gjelder egenandeler, så har klubbene tidligere sagt at de Ønsker å fly
til Finland, og det har medført hByere egenandeler. Vi regner med å ha flere kvalifiserte til
EM Junior ogU23. Universitets VM arrangeres ikke i år.

lønn ansatte inkluderer også prosjektansvarlig for prosjekt London 2012.

Det kom en del kommentarer.

Oppgradering av hjemmeside på 50 000 kroner er lite pga det arbeidet som Tryggve Duun har
gjort.

Egenandeler kan bli redusert etter vedtaket i forslag 4 ovenfor. Det er en utfordring. Det var
likevel enighet om at beløpet står uendret.
Styret vil bestemme hvem som skal betale for klubblag til Nordisk Senior og U23 i Finland.
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Varesalget er lavere enn innkjøp av varer. Det betyr at varer kjøpes inn slik at en har noe på
lager for å kunne dekke salg raskt.

Budsjettet ble etter dette enstemmig vedtatt.

9. StatsautoriserUregistrert revisor og revisors honorar

Tinget gikk enstemmig inn for at vi beholder samme revisor som vi har hatt de siste årene.

10. Terminliste (større stevner som KM. RM. NM os elitestevner) for 2012
Det var en sØker til NM Senior/Veteraner, Tambarskjelvar IL og en sØker til NM Ungdom,
Tysvær VK.

Når det gjelder sted for Tinget neste år kom det flere forslag:
-Gardermoen (foreslått av styret)
-T6nsberg (foreslått av Tønsberg-kameratene)
-Gj6vik (foreslått av Gjøvik AK)
-Bergen (foreslått av AK Bjørgvin)

Styret vil ta beslutning etter at prisene er sjekket.
Forslagsstillerne sjekker prisene på de stedene de har foreslått.

Følgende tildelinger ble vedtatt:

21. januar Regionale mesterskap
Østlandet: Spydeberg Atletene
Vestlandet: AK Bjørgvin
Nordenfjeldske: Hitra VK

2. -3. mars NM Senior/Veteraner (inkl. NC 1. runde) Tambarskjelvar IL
17. mars NVFs Ting: Sted bestemmes senere
31. mars NM Ungdom: Tysvær VK
28. april NM JuniorÆ.{orges Cup 2. runde: Vigrestad
16. juni KM S-kamp

Nordenfjelske: Nidelv
Nord-Vestlandet: Breimsbygda IL
Rogaland/Agder: Vigrestad Ik
Vestfold: Tønsberg-Kameratene
Østlandet: Gjøvit ef

15. september NM 5-kampÆ.{orges Cup 3. runde Nidelv IL og Tpnsberg-
Kameratene undersØker om de

kan påta seg arrangementet.
Styret tildeler det til den som
melder seg f6rst.

20. oktober Kretsmesterskap
Nordenfjeldske: Nidelv IL
Nord-Vestlandet: AK Bjørgvin
Rogaland/Agder: Stavanger VK
Vestfold: Larvik AK
Østlandet: Gjøvik AK
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7.-8. desember NM lag Æ.{orges Cup 4. runde:

På lederseminaret lprdag 12. mars ble det vedtatt at

september/oktober. Styret finner en dato for dette.

Tønsberg-Kameratene Ønsker å, arrangere l.{M Lag i

Fastsettes senere

neste lederseminar skal holdes i Riga i

år. Det vil styret avgj øre på et styremØte
umiddelbart etter Tineet.

11. Vale
Valgkomiteen hadde innstilt fglgende kandidater, og valgresultatet ble som f6lger:

a) President og visepresident
President: Per Mattingsdal
Visepresident: Tryggve Duun

b) Tre styremedlemmer og to varamedlemmer
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Leder:
Medlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Steinar Kvame
Janne Grostad

Jostein FrByd
Eskil Lian
Bgrge Aadland
Johnnv Sandvik

Ole Jacob Aas
Ivar KvernØ

Vigrestad IK
Trondheim AK

Tambarskjelvar IL
It{idelv IL

Larvik AK
Trondheim AK
AK BjØrgvin
AK Bjørgvin

T & IL National
Hitra VK

Enstemmig valgt
Enstemmig valgt

Enstemmig valgt
Enstemmig valgt
Enstemmig valgt
Enstemmig valgt
Enstemmig valgt

Enstemmig valgt
Enstemmig valgt
Enstemmig valgt
Enstemmig valgt

Gjenvalg
Gjenvalg

Gjenvalg
Gjenvalg
r{y
Ny
Ny

Ny
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Ny
Ny

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

Camilla Carlsen AK BjØrgvin
Ove Varlid Tambarskjelvar IL
Johan Thonerud Spydeberg Atletene

c) Kontrollkomitd med leder, et medlem og to varamedlemmer

d) Domsutvalg med leder, to medlemmer og to varamedlemmer
Rune Rasmussen Stavanger VK
Torbj Ørn Ødeglrd Vigrestad IK
Jan NystrØm Trondheim AK
Geir Grønnevik Tamberskjelvar IL Enstemmig valgt
Tom Farsund Førde IL

e) Apellutvalg med leder, to medlemmer og to varamedlemmer

Enstemmig valgt
Enstemmig valgt
Enstemmig valgt

Enstemmig valgt
Enstemmig valgt
Enstemmig valgt

Enstemmig valgt

Per Marstad Tønsberg-Kam. Enstemmig valgt
Odd G. Røyseth Tambarskjelvar IL Enstemmig valgt
Hallvard Schjetne Nidelv IL

f) Representanter til Ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet.
Tinget ga styret fullmakt til å bestemme dette.

g) Valgkomit6 med leder, to medlemmer og et varamedlem
Leder: Per Marstad Tønsberg-Kam.
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Medlem:
Medlem:

Rune Rasmussen
Gunnar Reiakvam

Stavanger VK
Tambarskjelvar IL
Nidelv IL

Enstemmig valgt
Enstemmig valgt
Enstemmig valgt

Gjenvalg
Gjenvalg
Ny*Varamedlem Bjøm Johnsen

*): Var medlem i fonige periode.

Tinget ba valgkomiteen arbeide for kvinnelig representasjon i alle utvalg neste gang.

12. Bestemme tid os sted for neste ting
Forbundstinget2012 avholdes Iørdag 17. Mars. Stedet bestemmes senere, se pkt 11.

13. Avslutnine

President, Per Mattingsdal takket for et godt ting med stort engasjement.
Han takket Rune Rasmussen for god jobb som dirigent.

Bergen, 24.03.1 1

Arne H. Pedersen, referent

Gunnar Reiakvam
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