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Trondheim 20 september 2021 

 

 

Referat fra styremøte TEAMS tirsdag 07 september 2021 kl 16,30- 18,30. 

 

Møtt 

Styret:  Stian Grimseth, Børge Aadland, Hilde Næss, Tryggve Duun, Tinna Ringsaker. 

Varamedlemmer: Bendik Dalen, Randi Schei 

Ansatte:  Generalsekretær Arne Grostad, utviklingsansvarlig Rebekka Helen Fremstad 

 
Gjennomgåelse av referat fra styremøte nr 9 2021: 12 august  

 

Referatsaker: 

Approbering/flytting/avlysing av stevner: 

19082021 Approbering av stevne Larvik AK 28 august 2021 kl 17,00 

19082021 Approbering av stevne Tambarskjelvar IL 27 august 2021 kl 16,00 

26082021 Approbering av stevne Trondheim AK flytter fra 16 -9 september kl 18 

19082010 Approbering av stevne Larvik AK 09 september 2021 kl 17,00 

 

Utmelding fra klubb: 

02092021 Tine Rognaldsen Pedersen har meldt seg ut av Tysvær VK. 

Ikke mottatt innmelding i ny klubb. 

 

 

Ordinære saker 

 

Sak 76/21: Styrets utvalg 2021 – 2023 (Sak 73/21) 

 

Organisasjonsutvalget (OU)  
Arbeids og ansvarsområde: aktivitetsstøtte og rammebetingelser 

Politisk NIF-kontakt    Strategi 

Bedre idrettslag (Idretten skal!)    Lov- og funksjonærforvaltning 

Dommer- og lederkompetanse   Anleggspolitikk 

Kommunikasjon 

 

Saker til orientering/behandling: 

Leder Hilde Næss orienterte: 

 

Spillemiddelsøknaden 2022  
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), skal søke Kulturdepartementet 

(KUD) om spillemidler til idrettsorganisasjonen for 2022.   

Søknadsfristen er 20. oktober 2022, og idrettsstyret vil vedta søknaden i sitt møte 14. oktober.  

Organisasjonen vil bli involvert i utarbeidelsen av søknaden gjennom en skriftlig 

høring.  
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Frist for å komme med innspill settes til 17. september. Innspillene sendes skriftlig til 

nifhoringer@idrettsforbundet.no.   

 

 

Leder av OU Hilde Næss ledet styret gjennom de spørsmål som var i høringsdokument. 

Se dokumentet er her: 

https://drive.google.com/file/d/1qtnWSNyuUXSpFyrJjdMwkvJvNWpZ1lHb/view 

 

Hun mente at innholdet høringsdokumentet hadde ivaretatt mange av de punkter som var tema ved 

NIFs møterunde med særforbundene. 

 

Høringsdokumentet inneholder de nye føringene når det gjelder post 1-2-3-4.  

Her ble nevnt at livslangidrett ble ikke «styrket» ifm. de økonomiske betingelser etter 

høringsrunden. Dette er de +26 år og oppover. En har erfart at denne gruppen er svært viktig for 

klubbene da de ofte også er til stede som trener og ledere for de yngre. 
 

 
Trenerattesten må inn i til NVF planverk.  

Idrettstinget har vedtatt at Trenerattesten skal bli obligatorisk. 

Den tar trenere gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til dem. 

 

Den kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten.  

 

Det er særforbundene selv som velger videre fremdrift, men implementeringen av det obligatoriske 

kravet skal være fullført i løpet av tingperioden. 

Hvilke krav som etter hvert vil stilles til alle idrettslag og hvordan man skal sikre at alle trenere i 

norsk idrett tar Trenerattesten, håper Grydeland at Idrettsforbundet vil ha gode svar på etter en 

grundig prosess med særforbundene.   

 Mitt Varsel implementering av denne.  
Alle SF støtter opp under NIFs felles varslingskanal. Her vil hvert SF gå inn med en økonomisk 

andel. 

Klubbveiledere: 

NVF må aktivt få utdannet flere klubbveiledere. Når et nytt utdanningskurs starter i NIF i nytt 

kalenderår er det en intensjon å melde på flere. 

 

Hilde vil arbeide videre med denne inntil fristen 18 september, bla ha et møte med TU før det 

endelig dokument sendes NIF.  
 

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. 
 

 

Instrukser: 

Arbeidet med de forskjellige instrukser 

Alle godkjente instrukser blir lagt ut når de er utferdiget og vedtatt av styret 

Kontrollutvalgets instruks blir klar etter et møte med kontrollutvalget. Målet er få nedfelt et 

omforent dokument. Bredde instruksen ble gjennomgått. 

 

Vedtak: Styret vedtar den fremlagte instruksen for Breddeutvalget. 

 

 

 

 

 

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettsting-og-ledermote/idrettstinget-2021/
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NM 5 kamp 2021: 

Hilde fremla en henvendelse vedr kjøreplan og smittevern fra arrangør 

Når det gjelder smittevern ble det enighet om at en følger det smittevernregime som er i 

arrangørkommunen og at en vask av utstyr skjer etter hver pulje. 

 

Dommerinfo: 

Østlandet VR har utnevnt ny dommerinstruktør: 

Christian Lysenstøen, Spydeberg Atletene 

 

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

Breddeutvalget (BU)     
Arbeids og ansvarsområder: aktiv idrett 

Bedre idrettslag (Idretten skal!)    Barne- og ungdomsidrett 

Livslang idrett (Idretten skal!)    Anleggsarbeid 

Paraidrett      Trenerkompetanse   

Antidopingarbeid     Kommunikasjon 

Orientering: Rebekka. 

Referat fra møte 26 august  

 

Oppdatering av trenerkurs: 

Styret uttalte at det må tydeligere enn tidligere kurs må bygges inn trinn for trinn med «eksamen» 

etter hvert modul. Når en har gjennomgått alle moduler er kurset bestått. 

Videre vil en gjøre flere temaer til e-læring, her har Rebekka meldt NVF seg inn i NIFs verktøy og 

kan bygge disse. 

 

Når de nye trenerkursene oppdateres må en ha i tankene at de kan brukes ved oppsøkende 

virksomhet i klubber, skoler, CrossFitboxer ol. Dessuten må en følge de rammer som NIF har satt 

slik at NVF fortsatt kan rapportere og få tildelt post III midler 

 

Der ble det enighet om å sette ned en prosjektgruppe. 

 

Forslag til medlemmer i gruppen. 

Bendik Dalen, Jan Egil Trøan, Lars Espedal, Stian Grimseth, Zygmunt Smalcerz. Disse tilskrives 

med spørsmål om deres mulighet for å delta. 

 

Når prosjektgruppen er klar arrangeres det et oppstartsmøte. 

Styret mente også at det måtte følge prosjektmidler til dette arbeidet 

 

 

Møte med NIF breddeavdelingen. 

Tirsdag 14 september har vi invitert oss til Elin Horn i NIFs breddeavdeling. 

Hun vil gå igjennom NVFs siste normale (2019) rapportering og avdekke «hull» som anbefales 

tettet til neste rapportering. En god del av denne rapporteringen omhandler punkter ifm. 

verdispørsmål som SF skal oppfylle for å få best mulig score ifm. tildeling av midler. 

Utenom dette er grunnlaget for tildeling av post III midler årlig de kompetansekurs som er 

registrert under godkjente maler i NIFs Idrettskurs.no 

 

Fra NVF møter: Org anv Rebekka H Fremstad, gen sek Arne Grostad 
 

 

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. 
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Toppidrettsutvalget (TU)    
Arbeids og ansvarsområder: aktiv idrett 

Bedre toppidrett (Idretten skal!)   Landslagsatsing 

Sportslig utvikling     Olympiatoppen 

Internasjonalt politisk arbeid    Trenerkompetanse 

Antidopingarbeid     Sponsorarbeid (flyttet) 

Kommunikasjon 

Orientering 

EM junior & U23  24. sep-3okt 2021 Rovaniemi  

Orientering: Kvalifiserte deltakere: 

Menn: Junior: Mats Hofstad, Trondheim AK - Julia Jordanger Loen - Ragnar Holme  

 

Kvinner 23 å: Nora Skuggedal-Solfrid Koanda  

Ledere/trenere Stian Grimseth - Zygmunt Smalcerz 

 

 

VM ungdom 2021 Jeddah, Saudi Arabia  5 – 12 oktober  

Orientering: Kvalifiserte deltakere: 

 

Jenter: Sandra Nævdal, AK Bjørgvin- Ronja Lenvik, Hitra VK 

Tine Rognaldsen Pedersen – Lea Berle Horn, Tromsø AK 

 

Ledere/trenere Malin Alise Forberg - Zygmunt Smalcerz 

 

VM senior 2021  Taskjent, Usbekistan   7 – 17 desember  

Leder i TU orienterte omkring aktuelle deltakere. 

 

Kvalifiseringens perioden er ikke over. 

 

Ledere/trenere Stian Grimseth - Zygmunt Smalcerz 
 

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. 
 

Sak 77/21: Terminlisten. Sak 63/21 
 

Justeringer som må gjøres etter at IWF har bestemt at VM arrangeres 7 – 17 desember 2021. 

Herunder den vurdering NTF gjør ifm. de nordiske mesterskapene som har kommet i klem etter 

IWF fastsettelse av tidsperiode for avholdelse av VM 2021. Og i den nasjonale terminlisten må NM 

lag flyttes. 

 

 

Ny dato! Nordisk senior kvinner og menn København 12 og 13 november 2021. 

De danske arrangørene har ovenfor NTF foreslått, dette er fredag og lørdag. 

 

Nordisk ungdom og junior Stavern  27 og 28 november 2021. 

De norske arrangørene kan fortsette arbeidet med at mesterskapet skal arrangeres som planlagt- 

De er sendt informasjon til de deltakende nasjoner at  (pr september 2021) et gyldig coronasertfikat 

skal vises ved grensen til Norge. 

 

Gjennomføring av NM lag for senior. 

Det ble diskutert ulike senarioer, men en kom frem til følgende forslag som ble lagt frem til vedtak. 

Dette betyr at det opprinnelig terminfestede NM Lag på Vigrestad blir kansellert. 
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Vedtak: Styret gir AU fullmakt til å utrede muligheten til å gjennomføre NM-lag samtidig som 

NM senior – for å unngå for stor stevnebelastning for Norges beste seniorløftere 

Et AU vedtak blir sendt ut til informasjon umiddelbart at AU har kommet med sitt vedtaket. Dette 

vedtaket vil umiddelbart meddeles klubbene. 

 

 

VM senior 2021 IWF Electoral Congress  Takent, Usbekistan, 22-23  desember 

 

Representant fra Norges Vektløfterforbund: president Stian Grimseth 

 

 
VM 2021 senior  7 – 17 desember.  Tasjkent, Usbekistan. 

Årets VM er bestemt avholdet i perioden 7 – 17 desember. 

 

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. 
 

 

Sak 78/21: Økonomi. Sak 73/21 

 
Orientering: Søknad stiftelse  

 

Organisasjonsansvarlig Rebekka H. Fremstad orienterte ifm et møte med Sparebankstiftelse 

(SBS) . NVF råd om og spisse søknaden og ikke spre den for mye på ulike tiltak. 
Nå ble søknaden spesiell rettet opp til utstyr spesielt til målsettingen om å danne 10 ny klubber.  

Størrelsen på søknaden blir ca. kr 1 000 000,-.  SBS ville se på dette nærmere samtidig fikk vi 

gode råd. Varigheten for prosjektet var 1,5 år.  

 

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. 
 

 

Sak 79/21: Internasjonale mesterskap. Sak 74/21 
 

Orientering: ved generalsekretær  
 

TO representasjon: 

 

EWF JUNIOR & U23 24. SEP-3OKT 2021 ROVANIEMI-FIN 
 

1. Uttatt Tor Steinar Herikstad TO II 

2. Uttatt Tryggve Duun TO I 

 
2021 IWF YOUTH WORLD CHAMPIONSHIPS, 03 – 12 oktober 2021, JEDDAH  

1. Uttatt Trond Kvilhaug TO I   

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

 

Sak 80/21 Internasjonal politikk i IWF - EWF  

 
Orientering Stian vedr: 

 

IWF 

Konstitusjonens møte i Qatar 

De fleste er enige om at den vedtatte konstitusjonen var et godt steg i riktig retning  

En håper at dette blir et godt bidrag i at vektløfting forblir en olympisk idrett i Paris  
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Valg IWF 21 20-21 desember 2021 VM. 

IWF har bestemt at dato for valget blir 20-21 desember 2021. 

Stian la til  at han ikke vil stille som kandidat til valget.  

 

Det ble anmodet å ta en vurdering om norske kandidater skulle melde sin interesse for å stille i 

det kommende valget. Kandidater må inne 21 september ha meldt sitt kandidatur til  

E-mail adr.   elections2021@iwfnet.net  

 

 
Ekstraordinært valg i EWF  

Norge har sammen med 19 andre land skrevet under på at det ønskes et nyvalg av president i 

EWF. Det er frustrasjon i organisasjonen noe som har medført at 4 styremedlemmer i EWF styre 

har trukket seg. 

 

Det ble anmodet å ta en vurdering om norske kandidater skulle melde sin interesse for å stille i 

det kommende valget 

 

Vedtak: Styret tok denne orienteringen til etterretning. 

 

 

 

Sak 81/21: NVFs arbeide med NM veka i 2022. Sak 55/21 

 
Online møte torsdag 16 september. 

Deltakere :  Rebekka H. - Arne G 

 

Generalsekretær foreslo for styret at Rebekka som tidligere er utnevnt som prosjektleder fra NVF 

skulle få med seg en prosjektgruppe da det vil komme mange spørsmål som vil vedrøre 

vektløfting som idrett.  Styret valgte å «sette inn» Børge Aadland i et støtteprosjekt til NM veka 

2022. Eventuelle flere medlemmer vurderes fortløpende. 

 

En kontrakt skal signeres snarlig. 

 

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. 
 

 

 

Sak 82/21: Årsmøte i SFF, Ullevål 

 
Hilde Næss sagt seg villig til representerer NVF med stemmerett i årsmøtet til SFF tirsdag 14 

september. 

 

Dessuten møter: 

Generalsekretær Arne Grostad 

Org ansv Rebekka H. Fremstad 
 

Vedtak: Styret vedtar at Hilde Næss deltar som representant med stemmerett fra NVF ved SFF 

årsmøte 
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Sak 83/21: NVFs Ting 2022 

 

Generalsekretær orienterte om det kommende Tinget i 2022. Hvor anbefaler styret at det 

skal avholdes? 

 

Vedtak: Styret vedtar at Tinget søndag 27 mars 2022 avholdes på Gardermoen. 

Videre ønsker Styret at en klubbledersamling dagen før lørdag 26 mars 2022. 

Generalsekretær tar dette videre. 

 

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

 


