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Trondheim 27 desember 2021 

 

 

Referat styremøte TEAMS onsdag 15.12.2021 kl 17,00 – 18,15 
 

 

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 12 2021, ingen bemerkninger. 

 

Referatsaker: 

• Approbering/flytting/avlysing av stevner: 

08111021 Flytting av stevne fra 17 november kl 18,00 til 24 november kl 18,00 Nidelv IL 

18112021 Flytting av stevne fra 26 november kl 18,00 til 25 november kl 17,00 Tambarskjelvar IL 

18112021 Flytting av stevne fra 30 desember kl 18,00 til 29 desember kl 18,00 Haugesund VK 

20112021 Approbering stevne søndag 28 november kl 12,00. Aasgard FFK 

 

23112021 Flytting av stevne fra 01 desember kl 18,00 til 29 des kl 18,00 Nidelv IL 

28112021 Flytting av stevne fra 29 desember kl 17,00 til 21 des kl 17,00 Tysvær VK 

04122021 Flytting av stevne fra 15 desember kl 17,00 til 13 des kl 17,00 Trondheim AK 

15122021 Avlysing av stevne 16 desember Namsos VK 

 

• Søknad VM 2025: 

Mottatt informasjon fra KUD at regjeringen bevilger kr 10 mill ved en eventuell tildeling av VM til 

Norge i 2025. Det er forventet at en tildeling fra IWF skjer ila 2021. 

 

• 15.12.2021: GS har signert en videreføring av eksisterende avtale med «NTNU Senter for idrettsanlegg 

og teknologi».  godeidrettsanlegg.no / ntnu.no/siat.  Kontaktinfo: Prosjektleder Camilla E. Öhman  

 

NVF skal fortløpende informere SIAT om gode anlegg i Norge for vektløfting som kan være 

forbilledlig for andre som går «svanger» ift bygging av idrettsanlegg. 

  

https://www.godeidrettsanlegg.no/
https://www.ntnu.no/siat
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Side | 2 Sak 101/21: Kjøp av erstatnings komponenter til NVFs EASY WL stevnesystem. 
 

         STEVNESYSTEM 

Noen komponenter i systemet må erstattes pga slitasje. 

En bestilling sendes Davide Radicello, dette gjelder Art: 100100 - Art: 100108 

Vedtak: Styret ser det nødvendig å komplettere systemet som beskrevet. 

Antatt kostnad NOK 10 000,-. 

 

 

Styrevedtak på e – mail siden forrige styremøte 

 

Sak 102/21: NIFs digitaliseringsprosjekt for norsk idrett. 
 

Alle SF i NIF har mottatt informasjon med noen spørsmål ifm den fremtidige 

finansieringsmodell til digitalisering prosjektet for norsk idrett. 
 

• Om dere støtter hovedprinsippene i ny modell der grunntjenester blir grunnfinansiert, at alt som er 

hensiktsmessig blir fakturert basert på tilgang og faktisk bruk. 

• Om dere støtter forslaget til felles obligatorisk finansiering av innsikt og analyse 

• Om dere støtter forslaget til plan B hvis vi ikke får økte spillemidler i tråd med søknaden 

• Gir eventuelle andre innspill/forslag til løsning 

NVFs generalsekretær og OU leder orienterte ift den informasjon som var kommet fra NIF 

 

Digitaliseringsprosjektet gjennomføres uansett, og avhenger av at alle særforbund deltar for at dette skal 

lykkes. Helt siden oppstarten i 2017/18 har dette vært et spleiselag, hvor NIF har tatt den største 

kostnaden og særforbundene har bidratt over Post 2. Post 2 er de midlene vi får til rådighet, som vi kan 

benytte til drift, aktivitet etc.  

 

Dette har NVF støttet hele veien.  

 

Vedtak: Styret i NVF vedtar at er med på spleiselaget om å bidra til digitaliseringsprosjektet. OU leder 

Hilde Næss representerer NVF i informasjonsmøtet onsdag 6 desember kl 17,00 – 18,00.  

 

  

AU vedtak siden forrige styremøte 
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  Ordinære saker 

 

Sak 103/21: Styrets utvalg 2020 - 2023. Sak 98/21 

 

Organisasjonsutvalget orientering. 
Sak 98/21. III NVFs resultatdatabase. 

Et oppfølgingsmøte avholdes Et møte med utviklerne er fastsatt til 19 desember. Tryggve Duun leder 

dette arbeidet fra NVFs side. 

 

Vedtak. Styret tar dette til orienteringen. 

 

Breddeutvalget orientering. Sak 90/21. pkt IV. 
Utviklingsansvarlig har hatt møte med Kvadraturen om å inngå en intensjonsavtale bestående av å lage 

kurs og materiell tenkt brukt til rekruttering av klubber og kompetansebygging i klubbene. Avtalen 

skal også inneholde at det skal holdes kurs og ellers en oppsøkende virksomhet til klubber og miljøer 

hvor vektløfting som idrett skal promoteres. 

 

I styremøte 15 desember 2021 møtte foruten styret også Nicholas van Eck og Bendik Dalen ift en 

orientering om dette arbeidet. Styrets varastyremedlem Bendik Dalen har en dobbeltrolle i saker som 

vedrører dette og deltar ikke ved saker som denne saken behandles i styret. 

 

Et forslag til dokument ble lagt frem for styret hvorav flere punkter ble diskutert.  Etter dett kom styret 

frem til følgende vedtak. 

 

Vedtak: 

• Et flertall i styret ga AU fullmakt til å fullføre arbeidet med denne avtalen. Det ble påpekt at noen 

punkter ytterligere skulle presiseres bedre.  

 

• Et mindretall ved Børge Aadland er imot intensjonsavtalen med Kvadtraining. Hans begrunnelse er at 

det ikke er økonomisk forsvarlig å bruke 62500 kroner på videoproduksjon (markedsføring), 62500 

kroner på kursutvikling og 12500 kroner grafisk utforming – på to kurs på henholdsvis 4 timer og 3,5 

timer. Det fremheves særlig at kostnadene til videoproduksjon fremstår uforsvarlig i lys av at NVF i 

2021 allerede har brukt 62.500 kroner på å lage en rekrutteringsvideo/markedsføringsvideo som 

Kvadtraining burde kunne brukes i forbindelse med kursene (det er Kvadtraning som har også laget 

rekrutteringsvideoen). Videre burde kostnadene til kursutvikling dekke flere kurs, i lys av lengden på 

de skisserte kursene. 

 

Sak 104/21.VM 2025 
 

Søknaden vedtatt i styremøte 31 oktober 2021: 

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 

 

NVFs president orienterte fra Tashkent, Uzbekistan ifm verdensmesterskapet 2021. Det er blitt kjent at 

de nasjoner som har søkt IWF om å få tildelt mesterskapet i 2025 skal holde en presentasjon ifm sin 

søknad under kongressen rett etter mesterskapet. 

 

Vedtak: Styret vedtar at president Stian Grimseth holder en presentasjon av NVF søknad under IWFs 

kongress. 

 


