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Trondheim 03 november 2021 
 

 

Referat styremøte TEAMS søndag 31.10.2021 kl 19,00. 

 
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 10  2021: 7 september.  

 

Referatsaker: 

Approbering/flytting/avlysing av stevner: 

 

15092021 Approbering av stevne Hitra VK lørdag 9 oktober 2021 
16092021 Flytting av stevne National fra 18 september til lørdag 25 september 2021 

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

28092021 Approbering av stevne Tempebanen, onsdag 6.10 kl 18. Nidelv IL 

04102021 Approbering av stevne CrossFit Maxpuls søndag 24.10 kl 12,00. Leangen AK 
05102021 Approbering av stevne Tysvær VK 14 oktober 2021 kl 17,30 

26082021 Approbering av stevne Trondheim AK flytter fra 16 -9 sep kl 18,00 

18102021 Avlysing av nasjonalt stevne AK Bjørgvin 20 oktober  
18102021 Flytting av stevne National fra 22 oktober til lørdag 23 oktober 2021 

 

 
 

AU vedtak saker siden siste styremøte 

 

 

Sak 84/21 Terminliste 

Gjennomføring av NM lag for senior  
3. september ble det offentliggjort fra IFW at nye datoer for VM senior blir fra 8. desember til 19. 

desember. Dette medførte at NTF flyttet nordisk mesterskap for senior til 13.-14. november. Norges 

beste seniorløftere vil da få stevne ca hver 4. uke fra NM senior 16.-17. oktober. Ulike alternativer 
for NM-lag ble drøftet på styremøte 7. september som ga AU fullmakt til å utrede muligheten til å 

gjennomføre N,M-lag samtidig som NM senior – for å unngå for stor stevnebelastning for Norges 

beste seniorløftere. For at Norges beste seniorløftere skal kunne prestere best mulig i denne perioden 

gjennomføres NM-lag derfor samtidig med NM senior, med følgende tilpasninger:  
 

• Alle lag i eliteserien for herrer og damer, må innen lørdag 2. oktober klokken 1300 ha sendt inn 

resultatene for siste lagserieomgangen. 

• Finalelagene til NM-lag vil bli offentliggjort senest søndag 3. oktober.  
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• Finalelagene til NM-lag må innen tirsdag 5. oktober klokken 1300 svare på invitasjonen om 
finaleplass. Hvis et lag takker nei, vil 5. lag få tilbudet om finaleplass i tråd med vanlig praksis (lag 

5 må svare på invitasjonen innen torsdag 7. oktober klokken 1300).  

• Finalelagene til NM-lag kan innen torsdag 7. oktober klokken 1300 etteranmelde deltakere til 
stevnet. Etteranmeldte deltakere som er kvalifisert for NM senior vil kunne få tellende resultat også 

for NM senior, men må da veie inn i påmeldt vektklasse (som i tråd med vanlig regler kan endres 

innen 24 timer før stevnestart første dag). Etteranmeldte deltakere som ikke er kvalifisert til NM 
senior løfter i den vektklassen de veier inn i, men blir uplassert i forhold til NM senior.  

• Finalelagene må innen fredag 15. oktober klokken 1300 melde inn hvilke 5 deltakere som vil delta 

på NM-lag, hvis klubben har flere enn 5 påmeldte deltakere på stevnet av samme kjønn.  

• For øvrig gjelder reglene og prinsippene for deltakelse på NM-lag. 

AU har vurdert å bytte om på den vanlig løfterekkefølgen på vektklassene, slik at finalelagene fikk 
sine poengmessig antatt beste løftere i siste damepulje og siste herrepulje. Vi er derimot av den 

oppfatning at dette vil være vanskelig å gjennomføre og skape uro/usikkerhet blant løfterne – 

ettersom disse løfterne vil gå i svært mange forskjellige vektklasser som ikke naturlig løfter i samme 
pulje. I tillegg har en vurdert det slik at de damelagene og herrelagene som i dag har best mulighet til 

å komme til finalen vanligvis vil ha deltakere i damenes vektklasse 76-81-87-+87 og herrenes 

vektklasse 102-109-+109.   

AU anslår at stevnet med disse tilpasningene vil kunne bli utvidet med maksimalt 3-5 deltakere som 

ikke er kvalifisert til NM-lag, noe som kun i mindre grad vil påvirke gjennomføringen av NM senior. 
 

Dette betyr at det opprinnelig terminfestede NM Lag på Vigrestad blir kansellert.  

Vedtak: AU vedtar den utarbeidete plan for påmelding og gjennomføring. 

Sak 85/21: Godkjenne etteranmelding til NM senior 
Stavanger VK ønsker å etteranmelde en utøver til NM senior. Styret viser til Teknisk reglement som 
sier at en klubb kan etteranmelde en utøver innen en uke etter fristen mot et gebyr på kr 300,-. 

AU vedtak: AU godkjenner etter anmelding fra Stavanger VK forankret i beskrivelsen i NVFs lov. 

Sak 86/21: Egenandel ved skade. 
AU fikk forelagt en sak om spørsmål om å få refundert egenandel ved skade i et mesterskap. 

AU vedtak: AU går ikke inn for å refundere egenandel. Aktuell utøver har oppnådd stipend og kan 

benytte dette. 
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Styrevedtak på e-mail 

 

Sak 87/21 NVF fremtidige bemanning 

  
1 februar 2021 ansatte NVF Rebekka Helen Fremstad som organisasjonsansvarlig. En vurdering av 

en stillingsforlengelse og stillingsstørrelse nå i høst ville ha vært til stor hjelp for hennes i sine 
fremtidige planer. Dette bla til en større handlingsfrihet til å kunne anskaffe seg en større og bedre 

leilighet.  

Hun er ferdig med sin mastergrad til neste sommer og vil etter dette måtte søke seg en 100% stilling. 
 

En kontrakt fra NVF nå, som bekrefter at hun fra 1 august 2022 blir ansatt i 100% stilling, vil bidra 

til at et huslån lettere kan realiseres. 
 

Vedtak: Styret i Norges vektløfterforbund vedtar å ansette organisasjonsansvarlig Rebekka Helen 

Fremstad i en 100% fast stilling fra 1 august 2022.Generalsekretær utsteder et skriv som formidler 

dette til Rebekka. 

 

 

 

Ordinære saker 

 

 

Sak 88/21:Økonomi. Sak 78/21 

 
Regnskapet 2021. 

 
Regnskapet som ble lagt frem  pr 22.10.2021 i styremøtet 31 oktober viser at NVF dessverre vil gå 
med underskudd i regnskapsåret 2021. Budsjettoverskridelsene har skjedd på den sportslige 

aktiviteten. Stor sportslig aktivitet for ungdom og juniorer med svært mange treningssamlinger og 

stor deltakelse på internasjonale stevner er hovedforklaringen på budsjettoverskridelsene.  
 

NVF har fått beskjed fra NIF om at man får en ekstra tildeling i forbindelse med «Tilbake til 

idretten» på ca 225 000 kroner. Disse midlene vil gå inn til NVF på samme måte som post 2-

midler. 
 

Etter denne tildelingen er det estimert at NVF vil gå med et samlet underskudd estimert til mellom 

200 000 og 250 000 kroner. 
 

Vedtak: 

 
Underskuddet dekkes på følgende måte 

- Medaljebonuser ungdom, junior og U23 fra Aksel Haugseth minnefond 40 000 kroner 

- Fra opptjent egenkapital mellom 160 000 og 210 000 kroner 

 
NVF beklager at man i 2021 går med et underskudd og at dette medfører at man for 2022 må være 

forberedt på å måtte redusere den sportslige aktiviteten 
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Sak 89/21: Søknader på norske mesterskaper i 2022 

 
Lørdag 9 eventuelt søndag 10 April NM junior med lagfinale 
Søker 1: Tambarskjelvar IL 

Søker 2: Breimsbygda IL 

 
Her var to gode søkere. Et argument som er bakt inn som vektor i tildelinger er at jubileumsår teller 

ekstra ved ellers like søknader. 

 
Vedtak: Styret vedtar at Breimsbygda IL, som feirer100 års jubileum i 2021, tildeles NM junior med 

lagfinaler. 

 

Lørdag 14 Mai NM veteran med lagfinale. 
Søker 1: Kvadraturen Idrettsklubb. 

 

Vedtak: Styret vedtar at Kvadraturen IK tildeles NM veteran inkludert langfinalen 
 

Lørdag 17- Søndag 18 September NM 5 kamp med lagfinale 

Ingen søkere: 
 

Vedtak: GS sender ut en ny utlysing. 

 

Lørdag 5 November NM ungdom med lagfinale. 
Søker 1: Vigrestad IK 

 

Vedtak: Styret vedtar at Vigrestad IK tildeles NM ungdom inkludert langfinalen 
 

Lørdag 10 Desember NM lag finale senior 

Søker 1: Spydeberg Atletene 

 
Vedtak: Styret vedtar at Spydeberg Atletene tildeles NM lag finale senior i 2022. 

. 

Sak 90/21: 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: 

• Instrukser. Arbeidet med disse 

• Østlandet VR har utnevnt ny dommerinstruktør: Christian Lysenstøen, Spydeberg Atletene 
• Østlandet VR har arrangert dommerkurs 10.10.2021.  

Dommerinstruktør: Christian Lysenstøen, Spydeberg Atletene 
 

 

Vedtak.  Styret tar orienteringen til etterretning og avventer med en ytterligere behandling. 
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Breddeutvalget (BU)     
Arbeids og ansvarsområder: aktiv idrett 

Bedre idrettslag (Idretten skal!)    Barne- og ungdomsidrett 

Livslang idrett (Idretten skal!)    Anleggsarbeid 

Paraidrett      Trenerkompetanse   

Antidopingarbeid     Kommunikasjon 

 
Orientering:  

-Prosjektgruppe møte tirsdag 2 november 2021. 

Toppidrettsutvalget (TU)    
Arbeids og ansvarsområder: aktiv idrett 

Bedre toppidrett (Idretten skal!)    Landslagsatsing 

Sportslig utvikling     Olympiatoppen 

Internasjonalt politisk arbeid    Trenerkompetanse 
Antidopingarbeid     Sponsorarbeid (flyttet) 

Kommunikasjon 

Orientering 

Nordisk Mesterskap ungdom og junior. 
 

TU leder kommenterte et skriv mottatt fra Nidelv IL ift uttakskriteriene til uttak til mesterskapet. 

 

Vedtak: Styret bekrefter at uttaket som er gjort er basert på de best kvalifiserte løfterne.. 
Styret har ikke belegg for å de påstander som settes frem i brevet fra Nidelv Il er riktige 

 

 

Sak 91/21: Internasjonale mesterskap. Sak 79/21 
 

TO representasjon: 
 

Nordisk mesterskap  12-13 november i København, Danmark 

 

Steinar Kvame, Tambarskjelvar IL 
Ingeborg Endresen, AK Bjørgvin 

 

Nordisk mesterskap 27-28 november i Stavern, Norge 
Tor Steinar Herikstad TO II 

Hilde Næss TO II 

 
Vedtak: Styret tar dette til etterretning. 

 
 

Sak 92/21 Internasjonal politikk i IWF - EWF Sak 80/21    (utsatt til neste møte) 

Orientering vdr: 
Valg IWF 20 -21 Desember, Uzbekistan  

 

Ekstraordinært valg i EWF  
18 Desember, Uzbekistan 
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Sak 93/21: NVFs arbeide med NM veka i 2021. Sak 81/21    (utsatt til neste møte) 

 
Orientering: 
Kontrakt er signert. 

 

Sak 94/21: NVFs Ting 2022. Sak 83/21….(utsatt til neste møte) 

 
Orientering 

Viser til siste behandling av saken ang Styrets anbefaling til sted av Ting 2021. 

 

Kontrakt er signert med Scandic Gardermoen 26 -27 mars 2022. 
(hvor vi har hatt Ting mange ganger tidligere). 

 

Avbestillingsfrist hele bestillingen innen 1 mars 2022. 
 

 

Sak 95/21: Oppfølging av Tingvedtak 2021    (utsatt til neste møte)  

 

 
 

Sak 96/21: Søknad tildeling VM i Norge 2025 

 
Stian Grimseth orienterte ift arbeidet med å søke om VM i Norge i 2025. 

Søkernasjoner skal bekrefte sitt kandidatur ved å sende inn sin søknad til IWF innen fristen som er 

mandag 1 november. 
 

Vedtak: Styret tar Stians Grimseths orientering til etterretning og støtter at det sendes et brev med 

dette innhold:   Norways canditatures as host nation  WCH 2025 
  

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

 

 


