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Trondheim 20 november 2021 

 

 

Referat fra styremøte TEAMS tirsdag 16.11.2021 kl 17,00. 

 
Møtt: 

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

Varamedlemmer: Bendik Dalen, Randi Schei 
Ansatte:   Generalsekretær Arne Grostad, utviklingsansvarlig Rebekka Helen Fremstad 

Forhindret:  Tinna Ringsaker  

 
Gjennomgåelse av referat fra styremøte nr 11 2021: 30 oktober. 

  

Styrevedtak på e - mail 

 

Sak 96/21: Nominering av presidentkandidat til kongressen i EWF. 

 
Styret ble i en e-mail av 14 november orientert av president Stian Grimseth ifm valget av ny 

president i EWF. Dette skal skje ved EWFs kongress i Uzbekistan 18 desember 2021. Han 

informerte om at han sjøl ikke stiller pga de nye innførte karantene bestemmelsene. Spørsmålet 
var om styret skulle nominere Tryggve Duun som har blitt nevnt, også internasjonalt, som en 

kandidat. Dette fikk støtte i NVFs styre. 

 
Vedtak: Styret vedtar å nominere Tryggve Duun som presidentkandidat til EWF ved 

kongressen i Uzbekistan 18 desember 2021. Generalsekretær ordner de formelle papirene og 

sender disse innen fristen. Også et dokument med bekreftelse på hvem som på kongressen skal 
ha norsk stemmerett, sendes innen fristen. Dette blir Stian Grimseth.  

 

Ordinære saker 

 

Sak 97/21: Økonomi. Sak 88/21 

 
I: Økonomi status. 

Ifm vedtak 88/21, hvor status på den økonomiske situasjonen i NVF beskrives, og ble sendt 

Kontrollutvalget, har NVF mottatt et skriv fra Kontrollutvalget. (KU) 

 
«Kontrollkomiteen kan ikke se nødvendig dokumentasjon for at styrets beslutning er 
innenfor idrettens regler. Vi ber styre om en henvisning til dette. Vi ber også om en avklaring 
på status både økonomisk og likviditetsmessig. Vi må også vite hvem som har godkjent 
overskridelsene og hvor lenge dette har pågått. Hvorfor internrutinene ikke har fanget dette 
opp tidligere og gjort tiltak? Hvilke internrutiner har dere?» 
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Vi kan heller ikke se at det er hjemmel for å bruke midlene som er satt av til «Tilbake til 
idretten» til toppidrett eller å hente penger fra fond uten godkjennelse fra årsmøte. 
Mvh. Dag Rønnevik   Tysvær Vektløfterklubb 
 

Styret diskuterte KU sitt innspill.  

 
Vedtak: Styret formulerer et svar til KU, hvor innspillene kommenteres. 

 
II. Tildelingen av ekstraordinære midler fra NIF. 

NVF har mottatt de ekstraordinære midlene som NIF bebudet til SF og tatt opp i forrige 

styremøte. Disse utgjør NOK 226 169,- 

 
Vedtak: Styret tar dette orientering. 

 
III. Rapportering til NIF: 

Et av flere verdispørsmål som NIF krever skal være på plass er bla at klubbene har en 

barneidrettsansvarlig. NVF har hatt problemer å få dette på plass. 

 

Hvilke tiltak kan NVF gjøre ifm dette? 
 

Vedtak: Klubber som søker NVF om økonomisk støtte må ha dette på plass. 

 

 

Sak 98/21: Styrets utvalg 2021 – 2023 (Sak 90/21) 

 

Organisasjonsutvalget (OU)  
Arbeids og ansvarsområde: aktivitetsstøtte og rammebetingelser 

Politisk NIF-kontakt     Strategi 

Bedre idrettslag (Idretten skal!)     Lov- og funksjonærforvaltning 

Dommer- og lederkompetanse    Anleggspolitikk 

Kommunikasjon 

 

Leder Hilde Næss orienterte. 
 

I. OU møte.  

Orientering fra møte i OU mandag 12 november.  
Til stede: Hilde Næss, Trygve Duun, Stian Grimseth. 

Rebekka H. Fremstad, Arne Grostad 

 

Hovedsak: Stillingsinstruks til Rebekka Helen Fremstad var tema. Forslaget ble gjennomgått. 
OU ble enige om innholdet i instruksen. Den legges frem til godkjenning i styremøtet 16 

november 2021. 

 
II. Instrukser.  

OU leder Hilde Næss la frem for styret forslag til stillingsinstruks for utviklingsansvarlig 

Rebekka Helen Fremstad.  
 

Vedtak. Styret vedtar den fremlagte stillingsinstruksen til Rebekka Helen Fremstad.  
 

III. NVFs resultatdatabase. 

To databasekyndige vil arbeide videre med en database som er mere fremtidsrettet enn den vi 
har i dag. Den vil bidra til vesentlig ressursbesparende arbeide for administrasjonen. I tillegg 

vil den bli søkbar på web for de som ønsker å finne egne eller andres resultater.  
 

Vedtak Styret anbefaler alle gjør seg opp en formening hva en forventer å få ut av en 
fremtidig database og melder dette tilbake til Tryggve Duun som er styrets kontakt person 

oppimot utviklerne. 
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IV. Strategiplan. 

OU leder orienterte om at strategiplanen vil bli arbeidet med fremover. NVFs strategiplan vil 

basere seg på NIFs Idretten vil og Idretten skal! 

 
Vedtak: Styret tar dette til orientering. 

 

V. Digitale stevnesystemer 

Styret hadde en diskusjon om stevnesystemer. I forbindelse med utvikling av ny 
resultatdatabase vil det være en fordel om NVF og klubbene bruker et 

stevneavviklingsprogram som gjør det enkelt å importere resultatene direkte inn i databasen. 

 
NVF har sett på et kanadisk stevneprogram som er gratis. Dette programmet brukes i dag av 

flere nasjonale forbund. F.eks. Sverige, Danmark, Litauen mfl. Klubbene oppfordres til å laste 

ned dette programmet, og bruke det på sine stevner. På denne måten blir flere i stand til å 

hjelpe til når det trengs på tvers av klubbene. 
 

Her er link til det aktuelle stevneprogrammet https://jflamy.github.io/owlcms4/#/ 

 
NVF vil se på muligheten for å bruke NIFs datasystemer ved påmelding til stevner. Alle SF er 

med i et spleiselag i arbeidet med digitalisering av idretten, og det er viktig at NVF benytter 

disse løsningene. Dette vil også være ressursbesparende for NVF. 
 

Vedtak: Styret støtter intensjonene i diskusjonen og vedtar at dette følges opp. 

 

Breddeutvalget (BU)     
Arbeids og ansvarsområder: aktiv idrett 

Bedre idrettslag (Idretten skal!)    Barne- og ungdomsidrett 

Livslang idrett (Idretten skal!)    Anleggsarbeid 

Paraidrett      Trenerkompetanse   

Antidopingarbeid     Kommunikasjon 

 
I. Leder av utvalget. 

Styret så nødvendigheten av at det utpekes en politisk leder av utvalget. 

Vedtak: Leder av breddeutvalget blir Bendik Dalen. 

II. Prosjektgruppe møte tirsdag 2 november 2021. 

Rebekka orienterte om prosjektgruppen som skal se på Trener kursene. Det har vært 
avholdt 2 møter. Børge orientert nærmere om arbeidet. En viktig del av arbeidet er å 

passe på at nivået i de forskjellige kursene ikke blir for høyt, dvs at det blir naturlige steg 

oppover i Trenerstigen. 

 
Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

 

III. Egenandel Trener II kurs 2021-2022. 
Spørsmål vedr. egenandeler ved årets TRENER II kurs ble diskutert.  
 
Vedtak: Styret vedtar at det ikke skal være egenandeler ved Trener II kurset med oppstart 
i 2021. Forutsetningen at de påmeldte er aktive i klubben enten som trener eller aktiv 

dette verifiseres av klubbleder. For andre deltakere vil det bli satt en egenandel på kr 

5.000,-. 
 

IV. Introduksjonskurs.  

En orientering om arbeidet med å opprette et introduksjonskurs i vektløfting som idrett, 

tenkt brukt klubber og andre miljøer som har eller ønsker å starte opp med vektløfting. 
 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 
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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 
 

Nordisk Mesterskap ungdom og junior Stavern. 

GS orientert de nordiske landene ved NTFs kongress onsdag 10 november. 

Denne inneholdt bla forslaget til nytt start tidspunkt og hvilke grupper avvikles de 
forskjellige dagene. 

 

Informasjon til Team Norge er at de blir boende hos Holms Motel ligger mellom Larvik og 
Sandefjord, 100 meter fra E18 og bare 13 km fra Sandefjord lufthavn Torp. 

Dette pga ikke kapasitet hos arrangørhotell. 

 
Ytterligere orientering som gis ved NTFs online møte er at en fysisk kongress må avholdes i 

Stavernhallen kl 20,00. 

 

Vedtak: GS sender ut informasjon om reise, opphold og annen info til Team Norge. 
 

 

Sak 99/21: Internasjonale mesterskap. Sak 91/21 
 

Norske deltakere i VM Taskent 

Aktive: 

Ine Andersson, Tambarskjelvar IL kl 59 kg.  
Marit Aardalsbakke, Tambarskjelvar IL kl 64 kg 

Solfrid Koanda, Kvadraturen IK kl +87 kg 

 
Sarah Hovden Øvsthus takket nei til deltakelse. 

 

Ledere-trenere: 
Zygmunt Smalzerc 

Stian Grimseth 
 

Vedtak: Styret tar denne saken til orientering.  
 

(utsatt fra forrige møte) 

Sak 92/21 Internasjonal politikk i IWF - EWF Sak 80/21. 
 
I. Orientering ifm.. valg i IWF 20 -21 Desember, Uzbekistan  

Det ble ikke fattet noe vedtak da det ikke ble tid til en orientering. 

 
II. Orientering ifm. ekstraordinært valg i EWF 18 Desember, Uzbekistan 

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering og viser til vedtak i sak 96/21. 
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(utsatt) 

Sak 93/21: NVFs arbeide med NM veka i 2021. Sak 81/21. 
 

 

(utsatt fra forrige møte) 
Sak 94/21: NVFs Ting 2022. Sak 83/21. 

 

Styret tok en diskusjon på om det i 2022 skulle avholdes et fysisk eller digitalt Ting. 
 

Vedtak: Styret vedtar at Tinget også i 2022 avholdes digitalt 

 
 

(utsatt fra forrige møte) 

Sak 95/21: Oppfølging av Tingvedtak 2021. 

 
Stevnedeltakelse for de som ikke innfrir de internasjonale bedømmingskriteriene. 

 

Det ble vist til Tingvedtak i 2021 hvor NVF ble bedt om å lage et reglement for barm - 
ungdom som nettopp tar hensyn til disse muligheter for å utøve et kvalifisert godkjent løft. 

Utredning skal gjelde rekruttering, para og barne og ungdomsidrett. 

Vedtak: Børge Aadland formulerer et skriv som legges frem for styret. 

 

Sak 100/21: Eventuelt. 

 

 Ingen saker. 

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

 

 


