
 

 
Digitalt styremøte  Nr 05/21   28.02.2021 

Side | 1 

 

 

Trondheim 05 mars 2021 

 
Referat  ZOOM styremøte nr 5  søndag 28.02.2021 kl 18,00- 20,00. 
 
Innkalt: Stian Grimseth, Børge Aadland, Tryggve Duun, Randi Schei, Asta Rønning Fjærli 

Varamedlem: Kristin Solbakken. 

Ansatte: Generalsekretær Arne Grostad, Utviklingsansvarlig Rebekka Helen Fremstad 

 

Forfall: Kjell Olav Lundberg 

 

Gjennomgåelse av referat fra styremøte nr 4 2021: 02 februar  

 

Referatsaker: 

 
Approbering/flytting/avlysing av stevner: 

24.02.2021 Avlysning stevne 25 februar, Trondheim AK 

24.02.2021 Avlysning stevne 24 februar, Vigrestad IK 

 

 
Sak 26/ 21 Landsmesterskapene 2021. Sak 84/20. 
 
VEDRØRENDE GJENNOMFØRING AV LANDSDELSMESTERSKAPENE 12.-14. MARS 

 

Landsdelsmesterskapene arrangeres desentralisert i de landsdelen hvor lokale smitteforskrifter ikke 

tillater det, eller/og der hvor klubbene i landsdelene ut fra smittevernhensyn ønsker å gjennomføre 

dette desentralisert. Desentralisert innebærer at klubbene selv avgjør om de ønsker å gjennomføre 

dette klubbvis eller flere klubber innen landsdelen arrangerer dette sammen.  

 

Klubbene i landsdelen avgjør med alminnelig flertallsvedtak om landsdelsmesterskapet bare skal 

gjennomføres for ungdom og junior i løpet av perioden 12.-14. mars. Flertallsvedtaket er bindende 

for alle klubbene i landsdelen. For landsdeler som velger å kun gjennomføre for ungdom og junior 

vil det bli satt opp ny dato for gjennomføring av landsdelsmesterskapet for senior og veteran i 

august. Hvis landsdelen velger å kun gjennomføre for ungdom og junior, kan seniorer likevel delta 

på de stevnestedene som tillater det utenfor konkurranse (dvs uten å bli plassert, men med vanlig 

muligheter for å sette rekorder og kvalifisere seg til nasjonale og internasjonale stevner). 

 

I landsdeler hvor stevnet blir gjennomført klubbvis oppfordres klubbene til dommerutveksling 

innenfor smittevernreglene (dvs live online-dømming hvis smittevernreglene eller praktiske årsaker 

ikke gjør det mulig å være fysisk til stede) slik at deltakerne kan sette norske rekorder. 

 

De ulike stevnestedene i landsdelen skal sende protokollene til opprinnelig arrangørklubb (eller den 

landsdelen utpeker som resultatkoordinator) så raskt som mulig etter hver stevnedag og innen 
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søndag 14. mars klokken 20.00. Opprinnelig arrangørklubb (eller den landsdelen utpeker som 

resultatkoordinator) har ansvaret for å sammenstille resultatlistene i landsdelen innen onsdag 17. 

mars klokken 20.00. 

 

NVF må ha tilbakemelding fra klubbene i landsdelene om de ulike stevnestedene og stevnedagene 

innen fredag 5. mars klokken 1300, i tråd med alminnelige regler for stevneapprobering (dette er 

selvfølgelig ikke gebyrbelagt). 

 

 

Sak 27/21: Korona. Sak  16/21   

 
NVFs Smitteveileder 

Asta orienterte og foreslo at denne i større grad ble bundet opp i mot det offisielle Norges sine bestemmelser 

som gjelder til enhver tid. Ettersom det er store forskjeller i de forskjellige landsdeler og kommuner er det 

bedre med henvisinger til deres sider. 

 

Vedtak: Asta starter med et revideringsarbeid av NVFs korona smittevernleider ift diskusjonen. 

 

 

Sak 28/21: Økonomi 2021 Sak 18/21 

 

1 Budsjett 2021  
 

Budsjett for 2021 ble gjennomgått som har blitt utarbeidet av administrasjonen. 

 

Vedtak:  Styret vedtar det fremlagte budsjettet som et forslag til Tinget i 2021 

 

 

2 NVFs FOND SEB VPN. (opprinnlig Aksel Haugsets ungdomsfond) 

 
Vi er bedt om å trekke ut vårt fond fra SEB da de «avslutter» arbeide med denne type fond.  
 

Vedtak: Styret ønsker å flytte fondene i sin opprinnelige form hvis mulig. Generalsekretær sjekker dette 

samtidig som Handelsbanken blir orientert. 
 

 

3 Signering av to personer ved bruk av NVFs konti: 
 

Foruten Generalsekretær skal det være en signatur nr 2 ved utbetalinger fra NVFs konto. Denne vil 

Handelsbanken opprette direkte i nettbanken. 

 

Vedtak: Leder i økonomiutvalget Kristin Solbakken blir signatur nr 2. Generalsekretær gir 

beskjed til HB. 
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4. 4 Mottatt informasjon vedr viktig endring om Voksenopplæringsmidler  

  

Alle idrettskretser og særforbund som rapporterer inn gjennomførte kurs i Idrettskurs, får 

Voksenopplæringsmidler (VO-midler) dersom visse kriterier er oppfylt.   

 

  

Fra 1.1.21 gjelder følgende for at kursarrangør skal få VO-midler for gjennomførte kurs:   

Nytt: Kurset må bestå av minst 4 kurstimer.   
• Kursarrangør har fått VO-midler for 4-timerskurs i koronatiden, men før den tiden så måtte kursene 

vare i minst 8 timer for å få VO-midler.  
• Heretter vil den ordinære regelen være at 4-timerskurs får VO-midler.   

 

  
Nytt: Kurset må ha minst 4 deltakere.  
• Kursleder er inkludert i de 4 deltakerne.  
• Husk å registrere minst 4 deltakere på alle typer kurs og klubbutviklingstiltak.  

 

  
Ikke nytt: Samlinger arrangert ved bruk av elektronisk kommunikasjon kan ikke overstige omfanget av 

antall kurstimer i fysiske samlinger, og alle deltakere skal delta samtidig både ved bruk av elektronisk 

kommunikasjon og i fysiske samlinger*.  
• Mao, kursarrangør får VO-midler for kurs der maks halvparten av kurstimene er digitale.  
• Kursmalen skal vise hvilken undervisningsform som benyttes.  

 

  
Noe nytt: Innrapporterte studietiltak skal dokumenteres med fremmøtelister som viser møtedatoer, timetall 

og deltakernes navn, fødselsår, kjønn og bostedets postnummer. Fremmøtelisten skal være signert av 

kursansvarlig for kurset.  Dokumentasjonen skal oppbevares i minst fem år.  
• I Idrettskurs regnes kurset som signert når kurset låses.   

 

  

Digital kommunikasjon i koronatiden  

• Kursarrangør vil motta VO-midler for heldigitale kurs fram til 1. juli 2021. Forutsatt at deltakerne 

deltar samtidig*. Unntaket som ble innført i mars 2020 videreføres altså til 1. juli 2021. Etter 1. juli 

gjelder regelen om at digital kommunikasjon ikke kan overstige antall kurstimer i fysiske 

samlinger.   

• Rene nettkurs (e-læringskurs) er fortsatt ikke tilskuddsberettiget, verken for VO eller post 3.   

 

  

* Kravet til samtidighet er oppfylt når læringsplattform som benyttes har kommunikasjonsmuligheter 

mellom kursleder og kursdeltakerne, og kursdeltakerne seg imellom, og når både kursleder og 

kursdeltakerne er logget på samtidig.  

 

  

Vedtak. Styret tar dette til etterretning. 
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Sak 30/21: Tinget 2021  Sak 20/21 (Online)  
 
Orientering: 

Radisson Blu Gardermoen har bekreftet mottatt avbestilling av leie ifm Tinget. 

 

• Styrets forslag til dirigent:  

Ved siste års online-ting var Rune Rasmussen dirigent. 

 

Vedtak: Styret foreslår Rune Rasmussen som dirigent ved tinget i 2021. 

• Forslag til revisor i 2021 

: 

Hans Magnar Hansen, Statsautorisert revisor 

Postboks 212, 6801 Førde,  

 

Vedtak: Styret foreslår at Hans Magnar Hansen, statsautorisert revisor, som ny revisor. 

•  

Forslag til Tinget. (ble ferdig behandlet i forrige styremøte). 
 
Kapittel 11. Online dømming og online stevner  

Vedtak: Styret vedtok tekst og legges inn Tingdokumentet til behandling 

• Styrets innstilling til valgkomite  2021-2023 

 

Leder:    Elisabeth Settem   Trondheim Atletklubb  

Medlem:   Tor Steinar Herikstad   Vigrestad IK 

Medlem:   Thomas Eide,    Kvadraturen VK 

Varamedlem:   Ole Jakob Aas,   T&IL National 

 

 

•  Innstilling fra NVFs valgkomite til nytt styre i perioden 2021 - 2023. 

 
Styret bekrefter mottak av innstillingen, den legges inn i Tingdokumentet 

 

 

• Innstilling til ny kontrollkomite i perioden 2021 – 2023. 

 

Styret har pr dato ikke mottatt en innstilling 
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Sak 29/21 Internasjonale mesterskap 2021 

 

EM senior 2021 Moskva 
1). Mail med all info ift Team Norge sendt til arrangør mandag 22 februar. Dette som grunnlag for at vi 

får en invitasjon fra det offisielle Russland til alle som skal reise inn i landet.  

 

2.) Informasjon til Team Norge vedr om å søk visum på nett ble sendt fredag 26 februar av Rebekka. 

Nettsøknaden ender opp med at det skal skrives ut, limes inn bilde og signeres. Dette sammen med alle 

papirer inkludert pass må til Oslo og det russiske visumsentret for behandling. Marit må organisere dette 

i Dubai. 

 

2). Videre forløp: 

Forandring eller oppdatering av påmelding  EWCES.com I perioden 01 – 03 mars 

Nasjonene mottar faktura for betaling   I perioden 04 – 05 mars 

Nasjonene frist for betaling    I perioden 08 – 10 mars 

 

Final Verification and team meeting   01 april kl 18,00 – 19,00. 

AZIMUT Hotel Smolenskaya 

.3).Covid 19 

3).Covid 19. Alle må ta Covid 19 test 3 dager (72 timer) før en lander i Moskva med et bevis med 

engelsk eller russisk språk.  

Også ved retur må en test tas både i Moskva og muligens ankomst Norge. Test ved utreise fra Russland 

bestilles hos arrangør og jkoster $40 pr stk. 

 

En må påregne 10 dagers karantene ved hjemkomst. 

 

4). Forsikring  

Det er kartlagt at vanlige reiseforsikring dekker dårlig hvis det skulle dukke opp smitte med de 

kostnader dette vil ha under mesterskapet 

Det jobbes videre med å få en oversikt over hvilke forsikringer som andre har benyttet ved konkurranser 

ute i Europa. 

 

Reisen må defineres som tjeneste eller arbeidsreise.. 

 

 

 

Sak 30/21: Orientering fra utvalgene. Sak 21/21 

 
Antidoping utvalg (ADU)      Sportsutvalg (SU) 

Ikke behandlet      Ikke behandlet 

 

Teknisk utvalg (TU)  

Orientering fra leder Tryggve Duun. 

Dommere: Etterutdanningskurs modul 3 utarbeidet og registrert som godkjent i Idrettskurs.no  

Tema: Regler for gjennomføring av en vektløfterkonkurranse. IWF reglement kap. 6 

Arrangeres med start 2 mars.  

 

Økonomiutvalg (ØU)     Utdanningsutvalg (UU) 

Ikke behandlet      Ikke behandlet 
 

Veteran utvalg (VU)     Anleggsutvalg (AL). 

Ikke behandlet      Ikke behandlet 

 

Barne og ungdomsutvalg (BU) 

Ikke behandlet 

https://idrettskurs.nif.no/courseevents/participants/4547670
https://idrettskurs.nif.no/courseevents/participants/4547670
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Sak 31/21 Valg i de internasjonale forbundene 2021  Sak 24/21 

 

IWF 

President Grimseth sendte lørdag 27 februar et brev til IWF styret ifm valget i IWF 

En presentasjon ifm at han stiller til valg ble lagt ved “Presentation and ideas”. 

 

Valget som skulle avholdes 26 og 27 mars i Istanbul er utsatt, ny dato ikke kjent. 

 

 

EWF 

Stian Grimseth og Tryggve Duun orienterte ift valget som skal skje under EM i Moskva i 1 april. 

 

 

 

 

Avslutningsvis takket president Stian Grimseth styret for samarbeidet og god innsats i denne perioden. 

Dette styremøtet blir antakelige det siste før Tinget som også inkluderer nytt valg av nytt styre i Norges 

vektløfterforbund (NVF) 

 

 

Referent 

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

 


