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         Trondheim 25 januar 2021 

 
 
 
Referat ZOOM styremøte torsdag 21.01.2021 kl 16,30- 
  
Møtt: Stian Grimseth, Børge Aadland, Asta Rønning Fjærli, Tryggve Duun, Randi Schei. 

Varamedlemmer: Kjell Olav Lundberg,  

Forfall: Kristin Solbakken 

 

Ansatte: Generalsekretær Arne Grostad 

  

Gjennomgåelse av referat fra styremøte nr 1 2021: 14 januar 2021.  

 

 

 
 

19012021 Terminlisten 2021 og NM senior. 

Møtt Stian Grimseth, Børge Aadland, Asta Rønning Fjærli, sekr. Arne Grostad 

I den uforutsigbare situasjonen vi er ifm. pandemien har NVFs AU etter en grundig diskusjon gjort 

følgende vedtak: 

  
Vedtak:  

• NM senior 2021 flyttes til helgen 4 - 6 juni 2021 
• Kvalifiseringsperioden vill gå til 30 april. Påmeldingsfrist 2 mai. 
• RM 5 kamp 2021 blir utsatt til lørdag 19 juni. 
• NVF vil i samarbeid med aktuelle klubber og løftere finne en løsning for at  

utøvere som vil prøve å kvalifisere seg til EM senior skal få gjort dette lørdag 13.02.21. 

 

Referatsaker siden siste styremøte: 
  

T&IL National 

07.01.2021: Flytting av stevne fra Kulåsfjellet mandag 18 januar 2021 til Rakkestad. Kl 18,00. 

  

Klubbovergang: 

20.01.2021 Marie Haakstad Spydeberg AT bytter klubb og blir medlem av Oslo AK fra 01.03.2021 

21.01.2021 Lars Espedal AK Bjørgvin bytter klubb og blir medlem av Vigrestad IK 
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Sak 07/21: Tinget 2021 

Bakgrunn for et forslag til vedtak: 

Det var ikke mottatt forslag fra klubber innen fristen. Styret mente at det må sendes en 

påminning til klubbene med en ny forslagsfrist til Ting behandling. 

 

Vedtak 1: Informasjon gis på nytt til alle om at det settes en ny frist for innsending av forslag 

til Ting behandling 2021. Ny frist blir onsdag 27 januar. 
  

 

Bakgrunn for et forslag til vedtak: 
Det er en tradisjon å invitere NVFs representant i NIF Idrettsstyre 

NVFs kontaktperson nå Astrid Strandbu. 

  

Vedtak 2: Generalsekretær sender invitasjon til Astrid Strandbu. 

  
  

Forslag til Tinget fra styret: 

Online stevner og dommere ved stevner rundt omkring i Norge. 

 

Vedtak 3: Styret ønsker at det i fremtiden skal være mulig med online dømming og arrangere stevner 

der det måtte være behov innenfor et nærmere definert regelverk. Det vil utformes et forslag til Tinget 

med bakgrunn i den diskusjon som var. 

  

  
Sak 08/21: IWF Constitution Reform and Electoral Congress 2021 

To follow up on our announcement of the IWF Constitution Reform and Electoral Congress to be held 

on 24th to 27th March 2021, we received an overwhelming approval and support for from many 

Member Federations.   Frist for å melde kandidater er innen 25 januar. 

  
Orientering ved Stian Grimseth som lanserer sitt kandidatur til ulike posisjoner ved valget i IWF. Nytt 

sted for kongressen er Istanbul. 
 

Vedtak: NVF styre støtter Stian Grimseth kandidatur til valg i IWF 

 

 

09/21    Korona 
NVFs Smitteveileder Denne ble diskutert ift. en oppdatering slik at den er ajour. 

Asta går igjennom denne og ajourfører den. 

  

II. NVF fikk en Forespørsel om å delta i en felles uttalelse til NIF/KUD med mål om differensiert 

gjenåpning av voksenidrett og alle treningsarenaer/idrettshaller. 

Forslaget forfattet av Tord Bakke Arvesen Generalsekretær, Norges Squashforbund.  

 

NVF sluttet seg til dette skrivet. 

Følgende SF alle innendørs signerte denne.  

Norges Badmintonforbund         Norges Bedriftsidrettsforbund 

Norges Bordtennisforbund          Norges Bowlingforbund 

Norges Curlingforbund               Norges Fekteforbund 

Norges Klatreforbund                 Norges Skytterforbund 

Norges Squashforbund                Norges Styrkeløftforbund 

Norges vektløfterforbund            Norges Volleyballforbund 
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Sak 10/21: Økonomi 2021 (Sak 01/21): 

Bakgrunn for et forslag til vedtak: 
18.01.21:Informasjon fra SEB hvor gamle Aksel Haugset minnefond VPS-konto 23160.0017991 ble 

plassert for mange år siden. Verdi pr 31.12.2019 kr 268 763,-.  Verdi pr 31.12.2020 kommer ila januar.. 

  
SEB anbefaler at NVF flytter fondet da de er i ferd med å avvikle en del tjenester til private kunder og 

til små- og mellomstore bedrifter, Banken ønsker å gå tilbake til å være en bank for store internasjonale 

selskaper. NVFs VPS-konto nr 23160 0017991 blir åpnet igjen så fondene er klare for flytting så snart 

etterspurte opplysninger blir lagt inn. 

  

Vedtak: GS forsetter arbeidet med å tilfredsstille SEB sin krav om opplysninger via deres nettsider. HB 

bes deretter å starte arbeidet med å overføre fondet. 

  

  

Bakgrunn for et forslag til vedtak: 

Leie av lager til NVFs arkiv. 

 

NVF har sitt arkiv litt differensiert. Katarina har NVF arkiv med relevans av 10 års regnskaps pliktig av 

dokumenter til oppbevaring. Tryggve har resten av NVFs arkiv i papirformat i sin kjeller. NVF har fått 

et tilbud om å leie bod a kr 500,- pr måned i sameie Flatåsen Panorama, samme bygg som NVFs kontor. 

I en kontrakt blir 3 måneders oppsigelse innbakt for begge parter. 

 

Vedtak: Styret vedtar å leie en lagerplass iht den orienteringen som ble gitt. 

 

 

Sak 11/21: Lagserieomganger 2021 

Med bakgrunn i den utfordrende tiden vi er ifm. pandemien, diskuterte styret muligheten for om 

lagserieomgang 1 og 2 med fordel skulle slås sammen til en omgang. Flere klubber har pr dato ikke 

muligheter til å trene eller arrangere stevner. 

 

Vedtak: Styret vedtar å slå sammen omgang 1 og omgang 2 i lagserien 2021. 

Januar, februar, mars og april vil dermed være 1. omgang i lagserien i 2021. 

Sak 12/21: Nordisk mesterskap ungdom og junior 2021 
NTF bestemte at siste års arrangørnasjoner også skulle være arrangører i 2021. Det betyr at arbeidet 

med å fine norsk arrangør må utlyses. NVF har fått svar fra NTF at det er opp til den enkeltes nasjon å 

foreslå dato. 

 

Vedtak: Det avklares med EWF om deres terminliste ikke blir forandret. 

Nordisk mesterskap ungdom og junior 2021 blir fortrinnsvis arrangert i slutten av november eller 

første del av desember. 

Larvik AK, som ikke kunne arrangere i 2020, blir forespurt om de kan arrangere dette i 2021 

Sak 13/21: Ny lisens inkludert forsikring 

Bakgrunn for vedtak: 

Tinget i 2020 vedtok å øke premien på lisensen: Dette på bakgrunn av de økende økonomiske 

utfordringer for NVF å kunne bidra med utstyr og kompetanse inn imot store mesterskap. Og ikke minst 

samtidig kunne tilby en bedre forsikring for de aktive. Det har vært noen spørsmål tidligere ifm. 

forsikring og skader som har oppstått hos våre utøvere. Den gamle forsikringen var en ytre påvirket 

forsikring som var svært streng ift. å få utløse forsikringen. 

 

Den nye forsikringen blir i stedet en behandlingsforsikring. Denne dekker skader påført på trening og 
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konkurranser samt uhell på veien fra og til disse. 

 

Viser dessuten til Teknisk reglement vedr startberettigelse. 

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

§ 11. Startberettigelse 

4. Alle som deltar i norgesmesterskap og ved representasjonsoppdrag må ha løst 

årlig lisens: 

a) Lisensen er kr. 300,- for ungdom og junior og kr. 1000,- for senior og veteran. 

Lisensen skal innbetales av løfterens klubb. Utfylt lisensskjema skal følge 

betalingen. 

b) Lisensen følger kalenderåret. 

c) Fristen for betaling av lisens er en uke etter påmeldingsfristen. Dersom 

lisensen betales etter dette, utløper automatisk et gebyr som tilsvarer dobbel 

lisens. 

d) Ingen får delta på norgesmesterskap eller representasjonslag uten at lisensen 

er betalt på forhånd. 

e) Liste over lisensierte utøvere ajourholdes fortløpende av NVF. Listen brukes til 

kontroll av lisens ved innveiing. 

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

Viktig! Ingen er forsikret før forsikringspremien er betalt. Videre følger forsikringen kalenderåret, derfor 

er det viktig å forsikre seg ved årets start slik at en ikke er forsikret bare for deler av året. AGS praksis er 

at de sjekker den enkelte medelte skade opp imot et medlemskap og betalt forsikring. 

 

Vedtak: NVF oppfordrer klubbene til å løse lisens for så mange som mulig for sine utøvere tidlig på året. 

NVF vil da sende en navneliste til AGS og dermed er forsikringen gyldig for disse. En oppdatert 

navneliste over lisensierte løftere vil sendes fortløpende til AGS utover året. 

 

Se forsikringsvilkår fra AGS Forsikring AS 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/18gQ0pM6HFXNqG32256WRtaQszRZslzrZ 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/18gQ0pM6HFXNqG32256WRtaQszRZslzrZ

