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Trondheim 7 juni 2021 

 

 

Referat ZOOM styremøte tirsdag 1 juni 2021 kl 17,00- 19,10. 

 
Møtt:  Stian Grimseth, Børge Aadland, Hilde Næss, Tryggve Duun,  

Varamedlem:  Bendik Dalen, Randi Schei. 

Ansatte:  Generalsekretær Arne Grostad, utviklingsansvarlig Rebekka Helen Fremstad 

Forhindret til å møte: Tinna Ringsaker. 

 

 
Gjennomgåelse av referat fra styremøte nr 7 2021 6 mai. 

 

Referatsaker: 

Approbering/flytting/avlysing av stevner: 

14052021 Approbering av stevne Gjøvik AK 25 mai kl 16,30. 

29052021 Approbering av stevne Breimsbygda IL 6 juni kl 18,00 

 

Klubb nedleggelse: 

06.05.2021 Beskjed fra Bodø idrettsråd: Hundholmen Atletklubb har årsmøtevedtak på en 

nedlegging av klubben. 
 

Sak: 52/21: 18052021 AU vedtak NM junior og trenerseminaret, Vigrestad 19 og 20 juni 2021  

Sak 48/21 

 

1.  NVF ved AU vil rett etter pinsehelgen bestemme om mesterskapet skal arrangeres ift 

tidligere bestemt dato 19 juni.  

På det tidspunktet er en kjent med resultatene av Covid 19 testingen bla ifm 17 mai feiringen. 

Da vet en bedre hvilken innretning smittevernet har som gjelder rundt omkring i landet. 

2.  NVF ved AU utsetter trenerseminaret som skulle ha vært avholdt søndag 20 juni.  

Sak: 53/21: 25052021 AU vedtak NM junior, Vigrestad 19 juni 2021  Sak 52/21 

NVF ved AU vedtok tirsdag 25 mai at NM junior avholdes ihht Terminlisten 2021 dvs den 19 juni på 

Vigrestad. 

 

Organisasjonsutvalget innstiller NVFs funksjonærer til et vedtak i styret. 

Klubber med aktuelle utøvere til EM U23 kan delta. De meldes på i samme skjema, merket EM U23 år. 

 

AU vedtak siden forrige styremøte 
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Sak: 54/21: Utvalgsinstrukser og konstitueringer av utvalg 

 

Leder i OU Hilde Næss orienterte om de forskjellige instruksene til de forskjellige utvalgene. De 

er modne for en revisjon. 

 

Børge Aadland redegjorde for arbeidet i Toppidrettsutvalget som ikke konstituert enda. Dette vil 

skje når medlemmer er på plass. 
 

Generelt har en som mål å gjennomgå alle aktuelle instrukser inkludert AU og styrets instrukser.  

 

Disse temaene blir det arbeidet videre med. 

 

Ordinære saker 

 

Sak: 55/21 NVFs arbeide med NM veka i 2021. 

 
23.05.2021 Mottatt kontrollutvalgets (KU) referat fra deres møte nr 1. hvor NM veka er et tema. 

KU spørsmål knyttet til dette temaet nevnes nedenfor det arbeide som er gjort fra NVFs side vedr 

NM veka 2022. 

 

14.05.2021 Sendt informasjon i form av en beskrivelse om vektløfting som idrett til arrangør NM 

veka. 

Denne vil bli en del av profileringen av vektløfting på deres hjemmeside. 

 

12 05.2021 Sendt forespørsel til arrangør NM veka vedr manglende informasjon om idretten 

vektløfting på deres nettside. https://www.nm-veka.no. Mottatt svar fra arrangør ved prosjektleder, 

NIF, Ingrid Haukvik-Jensen 

 

12.05.2021 Sendt generell informasjon til vektløfterklubber i området hvor NM veka 2022 skal 

arrangeres: (gjengis) 

  

Til 

Grenland AK 

Larvik AK 

Tønsberg Kameratene 

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

Tinget uttalte for noen år siden at vektløfting burde delta i NM veka når muligheten lå til rette for 

det.  I 2022 dukker denne muligheten opp, da  arrangeres NM veka sommer i Skien. 

En deltakelse gir  muligheten for økt profilering av vektløfting se klipp fra NRK fra siste NM veka, 

:    https://www.nm-veka.no/nyheter/se-hoydepunkter-fra-nm-veka/ 

 

Vi kommer tilbake til dette etter hvert som NRK og Norsk Tipping for alvor begynner å planlegge 

NM veka 2022. 

En ser for seg at NVF med hjelp av klubbene i Vestfold og Telemark (og andre frivillige)  skulle 

klare å håndtere dette sammen. 

 

NVF vil komme tilbake til dette, det vil være naturlig at en danner et prosjekt med en prosessdriver. 

 

https://www.nm-veka.no/mesterskap/skien-2022. 

 

Vedtak: Styret oppnevner utviklingsansvarlig Rebekka Helen Fremstad som prosessdriver fra NVF 

side  

 

https://www.nm-veka.no/
https://www.nm-veka.no/nyheter/se-hoydepunkter-fra-nm-veka/
https://www.nm-veka.no/mesterskap/skien-2022
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04.01.2021  Mottatt fra arrangør. 

 

Mottatt info fra arrangør vedr NM-veka 2021. 

Ikke revevant for Norges vektløfterforbund (NVF) 

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

 

Sak 56/21 Organisasjonsutvalget (OU)  
Arbeids og ansvarsområde: aktivitetsstøtte og rammebetingelser 

Orientering/saker til behandling: 

 

Mottatt henvendelse vedr vurdering av en kandidat til NVFs hederstegn. 

 

Vedtak: Styret godkjenner OU innstilling til tildeling av NVF Hederstegn til NN.  

  

Mottatt henvendelse fra et medlem som mener at det er ulik/forskjellsbehandling i bedømming av 

utøvere.  Henvendelsen ble diskutert og et svar vil gis til vedkommende. 

 

Vedtak: Styret vedtar at OU gir en tilbakemelding til melder. 

 

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

Sak 57/21 Breddeutvalget (BU)     
Arbeids og ansvarsområder: aktiv idrett 

Orientering/saker til behandling: 

Referat fra 1 møte, et referat skrevet av Rebekka 

Hovedsak:  Idretten vil!           Idretten skal! 

 

Instruks vil bli laget, OU kan bidra i så måte. 

 

I styrets diskusjon kom følgende frem: 

Møte med Spenst Førde med formål om fremtidig samarbeid 

Møte med  Kvadraturen IK med formål om fremtidig samarbeid 

 

En sjekker hvordan det ble ift den forespørsel om oppstart klubb ved  Universitetet i Bodø.. Et svar 

gitt fra NVF den gang så ble de anmodet om å henvende seg til Idrettskretsen som håndterer disse 

sakene. 

 

NVFs Trener kurs: 

Kurs disse må gjennomgås på nytt. En må se på trenerkursene. Både innhold og hvor omfattende de 

skal være. 

Det kan det være lurt å modulere kursene, disse kan brukes inn imot introduksjonskurs i ulike 

miljø. 

 

Vedtak: Styret tar dette til orientering  

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

Sak 58/21 Toppidrettsutvalget (TU)    
Arbeids og ansvarsområder: aktiv idrett 

 

Orientering/saker til behandling: 
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Børge Aadland orienterte. Medlemmer av TU er nå bekreftet: 

 

Medlemmer: 

Leder Børge Aadland. 

 

Medlemmer: Thomas Eide, Kristin Solbakken, Odd Gunnar Røyseth, Malin Forberg 

Sportslig ansvarlig: Stian Grimseth 

  

Et konstituerende møte vil avholdes snart. 

 

Sak 59/21 Kontrollutvalget 

 

KU's referat nr. 1 ble tatt til orientering.  
 

Styret ønsker et tettere samarbeid med KU, og vil invitere til et møte hvor samarbeidsformen defineres 

videre. Styret henviste videre til NIF's lov §2-12.4:  

 

Organisasjonsledd kan på eget årsmøte/ting vedta instruks for kontrollutvalget, gi utvalget ytterligere 

oppgaver, og presisere dets oppgaver, forutsatt at dette ikke reduserer utvalgets ansvar og rettigheter 

etter denne bestemmelse, eller på annen måte er uforenlig med utvalgets oppgaver. 

 

Vedtak:  

I. AU inviterer KU til møte  

II. Det settes i gang et arbeid for å få på plass en instruks som skal vedtas på tinget 2022.  
 

 

Sak 60/21: Økonomi 2021. Sak 46/21 

 

I Møtetid: tirsdag 2 juni kl 11,00 – 12,30. 
Følgende invitasjoner fra NIF til møter  

Agenda for møtet: 

- Kort status evaluering 

- Gjennomgang  (se pkt II) av konsekvensutredning og bakgrunn for spørreundersøkelse 

o Vekting av aldersgrupper (post 2 og post 3) 

o Solidarisk modell 
o Organisasjonsmessig nøytralitet 

 

Disse møter fra NVF: 
Rebekka H. Fremstad; Arne Grostad 

 

 

II Møteinnkalling fra NIF ift spillemidler 2022 
Møtetid: tirsdag 8 juni kl 08,30 – 09,30. 
 

Innen 1. oktober skal Idrettsstyret søke Kulturdepartementet om spillemidler til 

idrettsorganisasjonen. Den statlige målene for tildeling legger føringer for søknaden (se tekst i 

kursiv). Idrettstinget har gitt Idrettsstyret fullmakt til å søke spillemidler i tråd med NIFs 

langtidsplan Idretten vil!, herunder strategiene Idretten skal! og langtidsbudsjettet. Selv om 

gjenåpningen av landet er i gang, vil koronapandemien trolig påvirke idrettsorganisasjonen og -

aktiviteten også i 2022.  

Som et ledd i arbeidet med spillemiddelsøknaden inviterer NIF sentralt alle organisasjonsledd til 

administrative innspillsmøter i uke 23. Det vil deretter bli gjennomført en høring i organisasjonen 

fra ca 10. juli til 1. september. 

 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/8149372c5d4d439cb1b34fc1625032f0/idretten-vil_langtidsplan-for-norsk-idrett-2019-2023_lr.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/ed1d788edca540e682b5a296836b22f8/130_19_nif_strategiske-satsingsomrader-2019-2023.pdf
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Spørsmålene vi (NIF) vil løfte til dere i innspillmøtet er:  

 

1. Hvilke utfordringer i 2022 (og 2023) er størst for deres organisasjonsledd, og hva blir det 

viktigste å belyse i spillemiddelsøknaden for idrettsorganisasjonen? 

2. Kulturdepartementet ber idrettsorganisasjonen prioritere noen områder hvert år. Hva blir de 

viktigste områdene å prioritere innenfor post 1, post 2, post 3 og post 4? Hva bør 

nedprioriteres i 2022? 

3. Hvilke fellessatsinger bør prioriteres i 2022? Eksempler på fellessatsinger er digitalisering 

og etisk og trygg idrett. Dette er satsinger som løses sentralt for hele idrettsorganisasjonen. 

Hvordan skal slike fellessatsinger finansieres i spillemiddelsøknaden?  

4. Bør Idrettsstyret søke om spillemidler i tråd med langtidsbudsjettet (+2,6 % per år fra 2020, 

likt fordelt på alle poster)?  

 

Fra NIFs administrasjon vil Ingvild Reitan, Torstein Busland og Anne Kristine Soltvedt delta på 

innspillmøtene. Alle møtene er på Teams. 

Invitasjonene sendes til org.sjefene og generalsekretærene, og dere står fritt til å videresende til 

andre. Dersom dere stiller med mer enn en representant ber vi om at det kun er en som svarer på 

hvert spørsmål. Skulle tidspunktet for administrativt innspillmøte ikke passe, vennligst kontakt 

Anne Kristine Soltvedt på aks@idrettsforbundet.no.  

Vel møtt! 

 

Vedtak: NVF vil delta på møtet.. 

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

 

III  Spørreundersøkelse til særforbund - 
Vekting av aldersgrupper, solidarisk modell og organisasjonsmessig 

nøytralitet.        Nett besvarelse 

 

Harald Wieslander feedback@questback.com 

 

Vedtak: Et svar på denne spørreundersøkelsen vil bli håndtert. 

 

Sak 61/21 Planarbeid.  Sak 47/21 
NVF jobber kontinuerlig med strategi- og handlingsplaner, som vil være retningsgivende for det 

videre arbeidet.  

 

Arbeidet starter når alle utvalg har konstituert seg, og når instruksene er vedtatt av styret.  

 

 

Sak 62/21: Internasjonale mesterskap. Sak 49/21 

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

Påmeld.     21.-25. Juni 2021 

Kvalifiserte: det bli gitt en orientering. 

Det ble lagt merke til at nomineringen av TO var ulik tidligere praksis, dvs den har alltid vært før påmeldingen 

av utøverne. Dette sjekkes opp. 

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

mailto:aks@idrettsforbundet.no
mailto:feedback@questback.com
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Påmeld.      26. - 30. juli 2021 

 

Kvalifiserte: det bli gitt en orientering. 

Vedtak: Styret tar dette til informasjon, OU vil starte arbeidet med å nominere TO til disse 

to mesterskapene 

Sak 63/21: Terminlisten 2021 

Landelsmesterskapet (LM), som ble avholdet (utsatt) 13.03.2021, ble «krympet til å omfatte bare 

ungdom og junior pga gjeldende smittevern i den perioden. LM for senior og veteran skulle fastsettes 

senere. 

  

Etter en diskusjon i styret ble følgende forslag lagt til grunn til et vedtak. 

 

Vedtak: Ny dato for LM for senior og veteran fastsettes til 18 september 2021 

 

 

 

 

 

Eventuelle saker 

 

Sak 64/21: Deltakere ved RM 2021. Tryggve  

Utstyret ved klubbene i Bodø og Tromsø har ikke godkjent kalibrert utstyr. 

NVF gjør et unntak fra reglementet og godkjenner deres deltakelse i RM hvis en dommer godkjenner 

belastningen på stangen ved hvert enkelt forsøk. 

Vedtak: De nevnte klubber kan delta i RM ift de kriterier som nevnt. Styret presiserer at det ikke kan 

godkjennes norske rekorder i disse stevnene. 

 

Sak 65/21: Orientering RM Østlandet. Tryggve  

RM Østlandet arrangeres online søndag 27 juni. 

Administrasjonen av mesterskapet blir fra Trondheim. 

 

Vedtak: Styret tar dette til orientering. 

Sak 66/21: Europeiske vektløfterforbundet (EWF). 

Tryggve Duun er gjenvalgt, av det nye styret i EWF, som leder av EWFs medisinske komite.  

Vedtak: Styret gratulerer og tar dette til orientering. 

 

Sak 67/21: Deltakelse i RM fra andre steder. Stian  

Ettersom det er en samling for junior og ungdom samme periode som RM arrangeres gis det tillatelse til 

at deltakende utøvere ved samlingen kan delta i det RM hvor de oppholder seg. Premieringen skjer ift 

sin egen region. Dette må gjøres i forståelse med berørte regioner. 

 
Vedtak: Styret vedtar dette forslaget. 
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Sak 68/21: NIF info vedr nytt felles system for varsling. Arne 

 Informasjon fra NIF:På forum for generalsekretærene onsdag 5. mai gikk vi gjennom status for nytt felles 

system for varsling. Presentasjonen følger vedlagt med notater for hver av slidene – slik at dere som ikke 

var til stede lett kan oppdatere dere på hva som ble sagt 

 Som presentert er status for arbeidet at vi nå har landet type system og leverandør, og er i sluttfasen med å 

forhandle kontrakt. Imidlertid, for å lande dette, er neste steg å se på hva som kan være en god fordeling av 

kostnader for et felles og enhetlig system for varsling.  

 Total driftskostnad per år er beregnet til 1 million kroner 

• 600.000 i årlig lisenskostnad  

• 40-50 % stilling til drift, opplæring og rådgivning og kommunikasjonsarbeid  

Engangsutgift for etablering:  

• 200.000 for felles landingsside (per år i 2 år)  

• 30% stilling til utforming og utrulling av system i en avgrenset periode  

Vårt forslag er at NIF dekker alle lønns- og etableringskostnader, samt 50.000 kroner av den årlige 

lisenskostnaden. Vi foreslår også at NIF dekker hele kostnaden for lisens i 2021. Det vil si at 

særforbundene vil dele en kostnad på i alt 550.000 kroner til lisens per år fra 2022. Kostnaden vil deles 

etter fordelingsnøkkelen utarbeidet for kostnader og tilskudd over post 2. Excel-ark med fullstendig 

oversikt over fordeling og kostnader for hvert særforbund følger vedlagt.  

 Vi ønsker gjerne å høre fra ditt forbund så snart som mulig om dette er en løsning dere er med på. Send 

tilbakemelding på e-post til seniorrådgiver Cecilie Prebensen: cecilie.prebensen@idrettsforbundet.no. 

Cecilie kan også kontaktes ved spørsmål.  

Med vennlig hilsen    Karen Kvalevåg og Cecilie Prebensen 

 

Vedtak: Styret i NVF støtter forslaget fra NIF om nytt felles system for varsling. 

 Generalsekretær gir en tilbakemelding til NIF ift NVFs vedtak i saken. 

 

Sak 69/21: Kontorleie kostnad Ullevål stadion. Rebekka/Arne 

NVF og utviklingsansvarlig Rebekka har «leid» seg inn hos Bryteforbundet ift kontorplass på Ullevål 

Stadion ut 2021.Bryteforbundet foreslår en kontorleie ut året med en kostnad på kr 15 000,-.  

 

Vedtak: Styret takker Bryteforbundet for tilbudet og aksepterer det foreslåtte beløp. 

 

Sak 70/21: Neste styremøte. Stian  

Presidenten ville vente med å beramme et nytt møte før ferien. Nå er pri 1 å få i gang arbeidet i utvalgene. 

 

mailto:cecilie.prebensen@idrettsforbundet.no

