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         Trondheim 05 februar 2021 

 
Referat  fra ZOOM styremøte tirsdag 02.02.2021 kl 17,00- 
 
Møtt: Stian Grimseth, Børge Aadland, Asta Rønning Fjærli, Tryggve Duun, Randi Schei. 

Varamedlem: Kjell Olav Lundberg. 

Ansatte: Generalsekretær Arne Grostad, Utviklingsansvarlig Rebekka Helen Fremstad 

Forfall: Asta Rønning Fjærli, Kristin Solbakken. 

 

Gjennomgåelse av referat fra styremøte nr 2 2021: 21 januar 2021.  

 

Referatsaker: 
Approbering/flytting/avlysing av stevner: 

 

23.01.21 Elverum AK avlysing av stevne 23.01.2021 

23.01.21 Elverum AK flytter stevne 06.02. til 14.02. 2021 kl 12,00 

23.01.21 Elverum AK flytter stevne 05.06 til 30.05. 2021 kl 12,00 

25.01.21 Hitra VK avlysing av stevne 27.01.2021 

26.01.21 AK Bjørgvin avlysing av stevne 27.01.2021 
 
Klubboverganger: 

28012021 Ida Regine Thorstensen bytter klubb fra Tromsø AK til Nidelv IL 

 

 
 

Sak 10/21: Økonomi 2021 (Sak 01/21): 
 

Regnskapshåndtering  

President og Generalsekretær har vært i møter med Erling Benjaminsen som er ansatt i Vestland 

idrettskrets. Som idrettskrets er de en av få som har et eget regnskapskontor. På disse to møtene kom 

en så langt at deres regnskapskontor med hovedkontor i Bergen skal tilby en avtale med Norges 

vektløfterforbund (NVF). 

 

Temaer under møte har vært både av økonomiske og praktiske art. Bla er det et behov for å 

omstrukturere prosjektnummer ol.  
 

Regnskapssystemet de bruker er det kjente Visma, det betyr at vi sier opp systemene Katarina har 

brukt som har vært Alpha og Conta som faktureringssystem. 

 

Daglig håndtering av fakturaer. 

Generalsekretær har fra oppstarten av 2021 håndtert disse. Fremover vil en «fase» inn digital 

fakturering, bla ved reiseregninger. En vil nå ha mulighet for etter hvert å ta i bruk en app «Visma 

Expense» for dokumentasjon av reiseregninger.  
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NVFs bankforbindelse Handelsbanken.(HB) 

Generalsekretær har signert en oppdatert avtale mellom NVF og HB basert på følgende endringer: 

 

1). HB utformer NVFs nettbank ift NIFs Lovnorm for særforbund. 
2). Administrator ansvarlig for NVF i HB er nå overført fra Katarina Hoff til GS Arne Grostad. 

3). Administrator vil gi tilgang til regnskapsfører Erling Benjaminsen Vestland Idrettskrets samt til 

vedkommende godkjenner 2 når dette blir bestemt. Foruten disse har president Stian Grimseth 

tilgang.  

4). NVFs kontakt person i HB er Andreas Johnsen. 

 

Revisor fremover. 

Bjørn Gundersen AS har i over 20 år vært NVFs revisor og han har skriftlig gitt beskjed om at han 

ønsker å fortsette. Han har gitt NVF en pris på kr 24 000,. per år hvis oppgavene blir gitt uten at det 

må gjøres noen justeringer. Det er Tinget som vedtar revisor.  

 

Vedtak: Styret gir Presidenten fullmakt til å gjøre en avtale med Erling Benjaminsen i Vestland 

Idrettskrets til å håndtere NVFs regnskap fremover.  

 

 

Orientering: 
Informasjon gitt fra NIF. 
A-kontoutbetaling av post 2 og post 3 til særforbundene 2021 
Det ble foretatt en samlet a-konto-utbetaling for post 2 og 3 for å få ut likvider/midler til dere i tilfelle 

noen hadde likviditetsmessige utfordringer. Den endelige tildelingen vil foreligge så snart idrettsstyret 

har vedtatt NIFs budsjett og finansieringen av digitaliseringen er landet. A-kontoen som er utbetalt nå 

for 2021 baserer seg på 90% av den første utbetalingen av post 2 og post 3 midlene som ble utbetalt i 

februar i fjor (dvs. 90% av det som ble tildelt i 2020). Når den endelig fordelingen foreligger vil vi 

følge vedtatte utbetalingsrutiner - 90% av endelig tildeling (da med fratrekk av det dere har mottatt a-

konto) og de resterende 10% når dere har levert rapportering til NIF jfr. det som gjengis i 

tildelingsbrevet dere mottar fra NIF.  

 

A-kontoutbetaling av post 2 og post 3  A-konto 2021 

SF47 Norges Vektløfterforbund   Foreløpig  kr 2 639 134,00 

 
NIFs digitaliseringsprosjekt: 

Foreslått fra NIF ifm SFs bidrag til å få Digitaliseringsprosjektet videre, det er manglede økonomi: 

 

FORBUND    POST 2 2020  % av post 2  Estimert fratrekk  

SF47 Norges Vektløfterforbund kr 2 073 632,00  0,81 %   kr 28 986,00 

 

 

Orientering: 

Development Program 2021: Utviklingsansvarlig Rebekka Helen Fremstad (RHF) vil starte prosessen 

med søknadspapirene og vil fullføre en søknad ut ifra hva denne skal inneholde. Dette bestemmes  i 

styremøtet 18 februar. 

 

 

 

Sak 14/21: Tinget 2021 (Sak 07/21) 

 
Forslag er kommet inn fra Breimsbygda IL, Haugesund VK. I tillegg har forbundsstyret forslag. 

Forslagene ble gjennomgått og styrets kommentarer ble lagt til. Disse vil bli tatt med i Ting 

dokumentene 2021. 
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Sak 15/21  Korona.  (Sak 09/21) 

 
NVFs Smitteveileder Denne ble diskutert ift en oppdatering. 

Regjeringen sin restriksjoner pr dato: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/ 

 

Eventuelt: 
 

Presidenten orienterte om arbeidet med Strategisk Plan (SP). Denne skal arbeides videre med og han ba 

alle om å bidra. Han håpet å kunne legge frem SP ved en samling av klubbledere så snart det er mulig. 

 

SP må forankres i NIFs Idretten vil! Som er en langtidsplan for norsk idrett i perioden 2019 - 2023.  

Idretten skal! er et felles planverk med tydelige mål og strategier for de prioriterte områdene gjengitt i 

Idretten vil! 

Norges idrettsforbund skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett etter egne ønsker 

og behov, uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.  

I den nye langtidsplanen for norsk idrett, er det blitt definert fire veivalg som skal prege idrettens arbeid 

de nærmeste årene: leken, ambisiøs, ærlig og inkluderende.  

For å få flere med og for å kunne prestere enda bedre på det ypperste prestasjonsnivået – «flere med – 

lenger» og «flere nye medaljer» – foreslås det at noen få, tydelig prioriterte områder med tilhørende 

mål, som skal ha forrang i tingperioden og i årene framover 

NIFs fire prioriterte områdene i perioden er: 
 

livslang idrett   -bedre idrettslag   -flere og bedre anlegg    -bedre toppidrett.  

Idretten skal! er en tydeliggjøring av de overordnede målene gjengitt i langtidsplanen Idretten vil!. 

 

 

 

 

 

Neste styremøte torsdag 18 februar 2021 

 

 

--------------------------------------------------- 

 

Referent 

 
 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

