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Trondheim 10 mai 2021 

 

 

Referat   ZOOM styremøte torsdag 6 mai .2021 kl 17,00- 19,00. 
 

 
Møtt: Stian Grimseth, Børge Aadland, Hilde Næss, Tinna Ringsaker. 

Ikke møtt:  Tryggve Duun (opptatt med kursledelse dommerkurs). 

 

Varamedlem: Bendik Dalen, Randi Schei 

 

Ansatte: Generalsekretær Arne Grostad, utviklingsansvarlig Rebekka Helen Fremstad 

 
Gjennomgåelse av referat fra styremøte nr 6 2021: 22 april  

 

Referatsaker: 

Approbering/flytting/avlysing av stevner: 

23.04.2021 Flytting av stevne fra 27.05 til 20,05.2021Haugesund VK 

 

Klubboverganger: 

30.04.2021 Klubbovergang Eirik Andre Nordbø fra Nidelv IL til Kvadraturen VK 

 

Klubbfusjonering: 
Agder Idrettskrets har etter årsmøtevedtak i begge klubber sammenslått Kvadraturen Vektløfterklubb 

og Kvadraturen Functional Fitnessklubb (KFFK) til Kvadraturen Idrettsklubb.  

 
 

Utsatt sak fra forrige styremøte: 

 

 

Sak 40/21: Lagserien 5 kamp 2021 

Med bakgrunn i den pågående pandemien med vanskelige treningsforhold har AU bestemt at det 

gjøres unntak ift de opprinnelige definerte omgangene i årets 5 kampserie. 

 

AU vedtak 2 mai 2021:  

1. omgang april-juli 

2. omgang august-oktober. 

  

AU vedtak siden forrige styremøte 
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Ordinære saker 

 

Sak 45/21: Styrets utvalg 2021 - 2023 

 
Arbeidsutvalget ble satt ned i styremøte nr 6 22 april 2021. 

Leder: President Stian Grimseth    

Medlem: Visepresident Børge Aadland    

Medlem: Styremedlem Hilde Næss    

 
I samme styremøte ble AU bedt om å forberede et forslag til egnede utvalg i inneværende 

styreperiode. Hilde Næss ble pekt på som koordinator for dette arbeidet. Hun la frem følgende 

forslag til behandling: 
 

UTKAST TIL NY UTVALGSSTRUKTUR 
 

Organisasjonsutvalget (OU)  Tidligere utvalg som implementeres: 
President Stian Grimseth   Anleggsutvalg (AL) –(oppimot NIF). 

Styremedlem Tryggve Duun   Teknisk utvalg (TU) 

Styremedlem Hilde Næss   Utdanningsutvalg (UU) 

 

 

Arbeids og ansvarsområde: aktivitetsstøtte og rammebetingelser 

Politisk NIF-kontakt    Strategi 

Bedre idrettslag (Idretten skal!)   Lov- og funksjonærforvaltning 

Dommer- og lederkompetanse   Anleggspolitikk 

Kommunikasjon 

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

Breddeutvalget (BU)    Tidligere utvalg som implementeres: 
Vara styremedlem Randi Schei  Veteranutvalg (VU) 

Vara styremedlem Bendik Dalen  Barne- og ungdomsutvalg (BU 

Styremedlem Tinna Ringsaker  Utdanningsutvalg (UU) – 

Styremedlem Tryggve Duun   Anleggsutvalg (AL) – (jobber ift klubbene) 

      Antidopingutvalget (ADU 

       

 

Arbeids og ansvarsområder: aktiv idrett 

Bedre idrettslag (Idretten skal!)  Barne- og ungdomsidrett 

Livslang idrett (Idretten skal!)   Anleggsarbeid 

Paraidrett     Trenerkompetanse   

Antidopingarbeid    Kommunikasjon 

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

Toppidrettsutvalget (TU)   Tidligere utvalg som implementeres  
President Stian Grimseth   Sportsutvalget (SU)  

Visepresident Børge Aadland   Antidopingutvalget (ADU) 

Arbeids og ansvarsområder: aktiv idrett 

Bedre toppidrett (Idretten skal!)  Landslagsatsing 

Sportslig utvikling    Olympiatoppen 

Internasjonalt politisk arbeid   Trenerkompetanse 

Antidopingarbeid    Sponsorarbeid (flyttet) 

Kommunikasjon 
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AU videre kommentarer rundt forslaget. 

 

Komplettering av utvalgsmedlemmer 
Styret ber styremedlemmene i de nye utvalgene vurdere andre medlemmer fra organisasjonen og 

komme med forslag på hvilke ressurspersoner som skal involveres i utvalgsarbeid 
 

Prosessdrivere: 
Arne Grostad og Rebekka Fremstad er prosessdrivere og sørger for at arbeidet dokumenteres og 

rapporteres. De har en aktiv og ledende rolle i arbeidet, men det faglige innholdet vil primært 

fylles av medlemmene.  

 

Rebekka Fremstad bidrar i Organsiasjonsutvalget og Breddeutvalget. 

 

Arne Grostad bidrar i Breddeutvalget og Toppidrettsutvalget.  

 

Zygmunt Smalcerz vil være en naturlig del av Toppidrettsutvalget. 

 

Medlemmer av utvalgene: 

De bør kunne bidra på mer enn ett område. 

Vi bør søke bredere og være grundigere i prosessen. 

Engasjere yngre generasjoner. 

 

Innretning av utvalgene: 

Utvalgene bør innrettes slik at aktivitetsstøttearbeid finansieres og, dersom mulig, honoreres med 

post III. 

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

 

I diskusjonen ift AU forslag. 

Det ble det gitt uttrykk for at det i alle utvalg burde det inkluderes medlemmer med erfaring.  

 

De nye utvalgene må oppdateres med nye instrukser. 

 

 
Vedtak: Styret vedtar AU innstilling med de kommentarer som beskrevet. 

 

 

Sak 46/21: Økonomi 2021. Sak 36/21 

 

• Økonomistatus pr 30 april 2021 

 
Generalsekretær gikk igjennom regnskapsstatus levert av regnskapsfører. 

Et nytt oppsett til et prosjektregnskap ble presentert. Det inneholder en del innkomme midler fra 

utestående fakturaer i fra 2020. Likedan er noen fakturaer fra 2020 utbetalt fra årets budsjett. 

 

Ift regnskapsfører er regnskapet pr dato oversiktlig og i orden. 

 

• Forvaltningsordningen (FO): 

 

Videre ble det diskutert nærmer hvordan midlene fra NIF blir fordelt i de forskjellige SF. Det var 

spesielt etterspurt vektingen av de forskjellige alderskategoriene.  

 

GS hadde en henvendelse til NIF som medførte at vi fikk et dokument som viste noe av dette, men 

de kunne ikke gi presist en god oversikt da det avhenger av størrelse og aktivitet i alle SF.  
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NIF har en god stund hatt FO til revidering, hvor det også har vært en høringsrunde hos SF. NIF 

melder nå at de har konkludert og vil sende sin innstilling på nytt til SF før den endelig blir sendt til 

vedtak. 

I den siste høringen vil bla at vektingen i de forskjellige aldersgruppene i medlemsmassen bli et av 

de viktigste sakene. Hittil har aldersgruppen 13 – 19 år hatt et vekttall 10 som har gitt best gevinst 

mht tildeling av økonomisk støtte fra NIF. Den innretningen har profiterer de større idrettene 

betydelig ift til de små. 

 

Vedtak: Styret tar orientering til etterretning. 

 

 

• NVF mottatt særkretstilskudd fra Trøndelag IK kr 11 122,-. 
 
«Styret i Trøndelag Idrettskrets har også i år fattet vedtak om forskuddsutbetaling av tilskudd for 

2021. Dette har som i fjor sin bakgrunn i koronapandemien, hvor likviditetssituasjonen for store 

deler av idretten har blitt krevende. Dette har i ulik grad rammet de ulike organisasjonsleddene, 

men det er likevel ingen som ikke vil være berørt av den oppståtte situasjonen.» 

 
Aktive klubber i Trøndelag som er: Trondheim AK, Leangen AK, Nidelv IL, Namsos VK, Hitra 

VK. 
 

Vedtak. GS overfører midlene til Nordenfjeldske VR som fordeler disse blant de aktive klubber i 

Trøndelag. 
 

 

• Mottatt ekstra momskompensasjon (krisepakke 4) fra NIF 2021 kr 39 537,- 

 

Vedtak: Styret tar dette til etterretning. 

 

 

Sak 47/21 Planarbeid 
 

NVF må jobbe kontinuerlig med våre planer som vil være retningsgivende 

for det videre arbeide. 

 
Vedtak: Styret tar dette til etterretning. 

 
 

Sak 48/21: Mesterskapene 2021. Sak 42/21: 

 
NM junior 2021, Vigrestad 

Vigrestadhallen, Haugstadvegen 14, 4362 Vigrestad 

 

Det vil fortløpende bli vurdert avholdelse av mesterskapet og ledersamlingen ift pandemien. 

 

Vedtak: Styret ber om at AU tar en avgjørelse hvis det raskt må gjøres en beslutning. 

 

Sak 49/21: Internasjonale mesterskap. Sak 38/21 

EWF YOUTH & U15  20-27 AUGUST 2021 POLEN 
Nominering TO   04.-18. juli 2021 

Påmeld.   21.-25. Juni 2021 

EWF JUNIOR & U23 24. SEP-3OKT 2021 ROVANIEMI-FIN 
Nominering TO   7. juni-22 2021 
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Påmeld.     26. - 30. juli 2021 

 

Stian orientert om disse mesterskapene. 

 

Kristin Solbakken har sagt ja til å bidra til at kandidater blir registrert i Whereabout / ADAMS 

 

Vedtak: Styret tar dette til orientering 

 

 

Eventuelle saker 

 

Sak 50/21: Orientering 

Utviklingsansvarlig. (UA) 

Samordnarapporterting 2021. 

Hun orienterte ifm årets samordnarapporterting. En ser at NVFs aktivitetstall ligger stabilt.  

Det ble stilt spørsmål om, hva kan gjøres for å øke disse?  

 

Sommerskoler 
UA meldte at det ikke var kommet inn noen interesserte arrangører ifm oppfordringen om å avholde 

sommerskoler. 
 

Frivillighet Norge. 

NVF har blitt kontaktet ifm Frivillighet Norge. Det er en rekruttering til varige organiserte 

fritidsaktiviteter i hele landet. Målet er å få en felles og komplett nettside, Ungfritid.no,  

UA vil følge opp dette. 

  

Sak 51/21: Neste styremøte 

 
Neste styremøte blir tirsdag 1 juni kl 17,00 via ZOOM 

 

 

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

 

http://www.ungfritid.no/

