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Trondheim 25 februar 2022 

 

 

Referat styremøte Teams søndag 20 februar 18,00 – 20,50   

 
Møtt: 
Styret: Stian Grimseth, Børge Aadland, Hilde Næss, Tryggve Duun, Tinna Ringsaker 

Varamedlemmer: Randi Schei 

 

Ansatte: Generalsekretær Arne Grostad, utviklingsansvarlig Rebekka Helen Fremstad 

Forhindret i å møte: Bendik Dalen 

 
Gjennomgåelse av referat fra styremøte nr 1 2022: 28-29 januar 2022. Dette ble gjort før referatet ble 

sendt ut via mail. 

 

Referatsaker: 
Approbering/flytting/avlysing av stevner: 

 
04.01.2022. AK Bjørgvin avlysing stevne 6 januar 2022 

30.01.2022. AK Bjørgvin avlysing stevne 2 februar 2022 

 
11.02.2022 NVF approbering kvalifiseringsstevne 24 februar 2022. Arrangør: AK Bjørgvin  

11.02.2022 NVF approbering kvalifiseringsstevne 12 mars 2022.  Arrangør: bestemmes etter 5 mars. 

13.02.2022 Breimsbygda IL approbering av stemner, alle med start kl 18,00. 
Februar: 20 -  Februar: 21 -  Februar: 24 -  Februar: 28 

Mars: 13 -  Mars: 27 -  Mars: 28 
April: 3 -  April: 12 -  April: 24 

Mai: 8 -  Mai:  15 -  Mai:  29 

Juni: 5 -  Juni: 19 -  Juni:  26 
 

Stevnene blir lagt inn og godkjent i terminlisten når gebyrene er betalt. 

29.01.2022. Sendt Kontrollutvalgets leder regnskapsrapport siste versjon 2021. 

01.02.2022. Innmelding av ny klubb: 

Ringsaker Functional Fitness og Atletklubb 

GS har godkjent søknaden i Sportsadmin som oppfordret. 
14.02.2022 Innlandet Idrettskrets har behandlet deres søknad om opptak av Ringsaker Functional 

Fitnessklubb i NIF og bekrefter med dette at søknaden er godkjent. 

Klubben er tildelt klubbnr. KL34110002 
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Sak 15/22: NM i 5 kamp 2022. 

I høringsrunden i 2021var det ingen som meldte seg som arrangør av NM i 5 kamp i 2022. I ettertid 

har Larvik AK vist interesse av å arrangere denne. I sitt styremøte av 10.02.1022 vedtok de at de 

ønsker å arrangere dette også i 2022.  

 

Vedtak: AU vedtar at Larvik AK tildeles NM i 5 kamp 2022. 

 

Sak 16/22: Økonomi 2021. Sak 05/22. 
 

Regnskapsfører sin siste rapportering viser et overforbruk på NOK 199 675,03  
 

Tidligere vedtak: Styret gikk igjennom regnskapsrapporten fra regnskapsfører og hadde ingen 

kommentarer. Dermed legges den frem til revidering. Når han er ferdig og godkjent denne skal den 
underskrives av styrets medlemmer og generalsekretær. 

 

GS var i samtale med revisor 17.02.2022. Han skulle prøve å få ferdig revideringen til styremøtet 
søndag 20.02.2022 slik at dette kan signeres av styret og generalsekretær. 

 

Mottatt innspill fra revisor lørdag 19 februar, men noen spm. som GS og regnskapsfører følger opp. 

Endelig regnskapsrapport håpes å være ferdig til neste styremøte 27 februar 2022. 
 

Sak 17/22: Økonomi 2022. Sak 06/22. 
 

I.  Presidenten orienterte om NIFs og OLTs økonomisk tildeling for 2022. 

 

Dette ble kjent i forrige møte: 
Mottatt støtte i 2022 Olympiatoppen: 

Prosjektstøtte NOK kr 200 000,-  

Stipend A:  Solfrid Koanda, Kvadraturen VK NOK 120 000. 

Stipend B:  Ine Andersson, Tambarskjelvar IL NOK 70 000 
 

Nye bevilgninger økonomisk støtte etter forrige styremøte: 

Norges Idrettsforbund: 
Rammetilskudd post II:         NOK  2 181 991,00  

Post III tilskudd       NOK  1 025 997,00  
 

 
Vedtak: Styret tok presidentens informasjon til orientering. 

 

 

AU vedtak siden forrige styremøte 

Ordinære saker 
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II. Melding fra NIF i fm NVFs overføring av post III midler fra 2021 til 2022: 
 

Til Norges Vektløfterforbund, 
Det vises til søknad om overføring av ubrukte Post 3-midler tildelt for 2021 til bruk innenfor 

formålet for Post 3 i 2022. NOK 129 428,49 godkjennes herved overført fra 2021 til bruk i 2022, 

hvorav NOK 20 000 er øremerkede midler til paraidrett.  

  
Som nevnt i søknadskjema, skal alle SF som får overført midler gjøre en avsetning i balansen i sitt 

årsregnskap, slik at man enkelt kan se og rapportere på midlene som ble overført.  

-----------------------  
Med vennlig hilsen  

Katrine Osland Netland 

Forvaltningsansvarlig 

 Tlf: +47 416 99 467 

 
Vedtak: Styret tok informasjon til orientering. 

 

III. Videre behandling av budsjett 2022. 
Administrasjon og de ulike utvalgs aktivitet, ansvar og arbeidsområder. 

 

Budsjett vil arbeides videre med og legges frem i styremøte 27 februar til styrets godkjenning til sak 

ved Tinget 27 mars 2022.  
 

Vedtak: Styret støtter opp arbeidet med budsjettet 2022. Styret påpekte at budsjettet skal synliggjøre 

NVFs eierskap i et fremtidig AS ifm. VM 2025. i størrelsesorden kr 20 000,-. 
 

IV. Økonomistyring 2022. 

Instruktørutviklingskurs. 
NVF har i mange år hatt en støtteordning til klubber som har arrangert Instruktørutviklingskurs. Den 

har bestått av kr 1000,- pr deltaker. For de over 15 år har en benyttet post III midler mens de under 

15 år har den samme støtten blitt tatt av post II midler. 

 
Vedtak: 

Styret vedtar at den fremtidig støtte til instruktørutviklingskurs a kr 1000,- pr hode bare gå til 

deltakere som er i den grupperingen som er mest vektet av NIF og samtidig som innenfor mulighet 
for bruk av post III.  

 

Det betyr at det er aldersgruppen fra 15 år tom 19 år som skal rapporteres. 
Dette skal dokumenteres i rapportskjemaet.. 

 

 

Sak 18/22: Sponsorarbeidet. Sak 73/21. 
  

Disse er det avtale med i 2022 og 2024.   

 2022 inngått i 2021 2023 inngått i 2021 2024 inngått i 2021 

 
NOK 40 000 NOK 40 000 NOK 40 000 

    
 NOK 30 000 NOK 30 000 NOK 30 000 

    

 
Bonus salg: 
NOK 15 000,- 

Bonus salg: 
NOK 20 000,- 

 

 

Presidenten orienterte om arbeidet med sponsormarked. Dette må nå måtte i langt større grad sees i 
sammenheng med VM 2025. Dvs at arbeidet blir rettet opp imot tyngre sponsorer som går inn i VM 

2025 men samtidig kunne være en bidragsyter i de årene som er frem til VM.  

 

Vedtak: Styret tok presidentens informasjon til orientering. 
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Sak 19/22: Styrets utvalg 2021 – 2023. Sak 07/22 

 

I.  Organisasjonsutvalget (OU)  
Arbeids og ansvarsområde: aktivitetsstøtte og rammebetingelser 

Politisk NIF-kontakt     Strategi 
Bedre idrettslag (Idretten skal!)    Lov- og funksjonærforvaltning 

Dommer- og lederkompetanse   Anleggspolitikk 

Kommunikasjon 

 

Faste medlemmer:  

Leder: styremedlem Hilde Næss. 

Medlemmer: styremedlem Tryggve Duun, president Stian Grimseth. 
 

 

Forslag til behandling i styret: 

 
a. Obligatorisk punkt i utvalgenes saksliste: 
 

1. Utvalgets rapport vedrørende økonomisk status og aktivitet. 
- legger plan for samlinger, kurs etc 

- legger et budsjett for aktiviteten  

- legger plan for hvem som skal være ansvarlig for aktiviteten og økonomioppfølgingen 

 
Styret skal få rapport om:  

- hvilken aktivitet  -  skyggeregnskap  - - evt faglig innhold?  

 
2. Internkontrollrutine. 

Et av tiltakene er at utvalgene på hvert eneste styremøte redegjør for den økonomiske situasjonen 

innenfor deres portefølje. Det kan være at det ikke er noe å melde hver gang, men da skal det sies 

høyt. Det betyr at utvalgene må føre et skyggeregnskap for å ha oversikt. En kontrollrutine 
innebærer at det er en plan å forholde seg til, derfor henger årshjulet og kravet om rapportering tett 

sammen 

 
Vedtak: Styret vedtar at utvalgene rapporterer til styret i NVF som gjelder økonomisk status og 

aktivitet. 

 
b. Opprette en dommerkomite. 

Denne skal består kun av internasjonale dommere.  

Involveres kun i forbindelse med dommerrelaterte saker.  

 
Vedtak: Styret bestemte at det er opp til utvalgene selv å opprette underutvalg. 

 

c. Utvalgenes instrukser. 
Vedlagte oppdaterte instrukser, med oppdatert mandat ble vedtatt. Disse gjelder 

Organisasjonsutvalget, Breddeutvalget og Toppidrettsutvalget.  

 
Vedtak: Styret godkjenner instruksene med oppdatert mandat:  

 

d. NVF økonomi og ansvar ved mesterskap i 2022: 

Styret gikk igjennom alle mesterskap som skal arrangeres i Norge i 2022, og kartla 
ressursbehovene. Ut fra denne kartleggingen ble den økonomiske rammen lagt for mesterskap i 

Norge 2022. 

Vedtak: Styret sendte dette over til OU for en gjennomgang for deretter å melde tilbake til styret 

om sin innstilling. 
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Videre ble det orientert om følgende saker. 

 
Utarbeidelse av NVFs årshjul. Ble behandlet i Sak 12/22: 

OU ser på dette arbeidet som viktig da det dokumenterer NVFs implementering av NIFs 

strategiområder.  

Arbeidet er underveis. 
 

• Strategiplan for NVF.  Orientering 

Livslang idrett  -  Bedre idrettslag  -  Flere og bedre idrettsanlegg  -  Bedre toppidrett. 

I tillegg legger NVF inn et satsingsområde som vi kaller «Flere og bedre trenere» 

 

• Databasen og videreutvikling. Orientering 

Referatmøte med utvikler søndag 13 februar  kl 18,00. 
Tilstede i møtet: Hilde Næss, Tryggve Duun, Arne Grostad.  

Utvikler Endre Waatevik - + Erlend Løken 

 

Tryggve Duun orienterer fra møtet. 
 

 

II. Breddeutvalget (BU). 
Arbeids og ansvarsområder: aktiv idrett 
Bedre idrettslag (Idretten skal!)   Barne- og ungdomsidrett 

Livslang idrett (Idretten skal!)   Anleggsarbeid 

Paraidrett     Trenerkompetanse   

Antidopingarbeid    Kommunikasjon 
 

Faste medlemmer: 

Leder: vara styremedlem Bendik Dalen. 

Medlemmer: styremedlemmer: Tinna Ringsaker, Tryggve Duun 

vara styremedlem Randi Schei, veterankoordinator Ingeborg Endresen 

 

Obligatorisk punkt i utvalgets saksliste: 

Utvalgets rapport som gjelder økonomisk status og aktivitet. 
 

Orientering ved Rebekka H. Fremstad. 

 

• Prosjekt oppdatering av kurs. 
Møte Scandic Gardermoen 12-13 mars 

 

• Paraidrett. 

Her er avholdt et møte med Innlandet Idrekrets med deres parakontakt. Arbeidet går videre. 

Ifm. NVFs søknad om å få overført post III NOK 129000 fra 2021 til 2022 var ble det definert 
NOK 20 000,- til paraidretten. 

 

• Integreringsklubb. 

Grunnlaget for at NVF fikk godkjent overført de vel NOK 129 000,--fra 2021 til 2022 ble skrevet i 
dokumentasjonsbrevet til NIF med innhold bruk til dette området. 

 

 

Vedtak. Styret tok denne informasjonen til orientering. 
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III. Toppidrettsutvalget (TU). 
Arbeids og ansvarsområder: aktiv idrett 

Bedre toppidrett (Idretten skal!)  Landslagsatsing 

Sportslig utvikling    Olympiatoppen 

Internasjonalt politisk arbeid   Trenerkompetanse 

Antidopingarbeid    Sponsorarbeid (flyttet) 

Kommunikasjon 

 
Leder: visepresident Børge Aadland.  

Medlem: Odd Gunnar Røyseth. 

Medlem: Kristin Solbakken. 

Medlem: president Stian Grimseth. 
 

Obligatorisk punkt i utvalgets saksliste: 

Utvalgets rapport vedrørende økonomisk status og aktivitet. 
 

Leder: visepresident Børge Aadland orienterte.  

 

I. Kvalifiseringer til større mesterskap. 

Han redegjorde litt ift spm som var kommet ifm. kvalifiseringer til større mesterskap som 

tidligere er gjort kjent. 

 

II. Sportslig strategiplan. 
Så langt tiden tillot det orienterte han ift Toppidrettsutvalget (TU) på ZOOM, tirsdag 15. februar 
2022. Dette skulle sendes slik at OU kunne redigere inn i SP. 

 

III. Samlinger. 
Spisset gruppe på tvers av aldersgruppene 28 jan - 6 feb. TIS Oslo. 

Spisset gruppe på tvers av aldersgruppene 18 feb - 27 feb. Halmstad, Eleiko 

 
Deltakere: 
Ine D. Andersson  Tambarskjelvar IL 

Solfrid Koanda   Kvadraturen IK 

Mats Hofstad   Trondheim AK 

Julia J. Loen   Breimsbygda IL 

Ronja Lenvik   Hitra VK 

Tine R. Pedersen  Tambarskjelvar IL 

Sandra Nævdal   AK Bjørgvin  

Lea B. Horne   Tromsø AK  

Zygmunt Smalzerc Trener 

Stian Grimseth  Leder  

 

I. Bekreftete datoer internasjonale terminliste mesterskap. (kjent møtedato) 

 
IWF World Championships Junior   2 – 10 Mai   Heraklion, Hellas 

EWF Senior      25 Mai – 5 Juni  Albania 

EWF Youth & U15    3 – 10 August   Kazan, Russland  
IWF World Championships  November November  Chongqing, China 

EWF Junior & U23     15 – 25 Oktober  Tirana, Albania 

2022 IWF Youth World Championships, 11 – 18 Juni,   Leon, Mexico  
 

Vedtak: Styret tok informasjon til orientering. 
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Sak 20/22: NVFs Ting 2022. Sak 08/22. 

 
I. ÅRSBERETNING 2021.: 

GS er i ferd med å ferdigstille denne. Venter på rapporter fra de forskjellige bidragsyterne 

som har blitt tilskrevet. 
 
 

II. TINGDOKUMENT 2022: 
GS er i prosess med denne. 

 

 

III. FORSLAGSSAKER. 
Saker til Tingbehandling legges inn i Ting dokumentet. 

 

Sak 21/22. Prosjekt VM 2025. 11/22. 
 

I. Drøftinger ifm. habilitet. 
Her ble vurdert habilitet til Stian Grimseth ved sakens behandlingen.  Styret fant ut at dette var 

innenfor. 

 

I møtet var Nils R. Sandal, leder Vestland Idrettskrets  invitert til å delta i deler av behandlingen av 
saken. Dette fordi forsamlingen ved seminaret i Førde 28 -29 januar, bestående av politikere og NVF 

tillitsvalgte,  mente han ville være den beste kandidaten til å forespørre som øverste politiske leder av 

en VM organisasjon 
 

En diskuterte en god del problematikken vedr. habilitet sett ift at ved valget av nytt styre i NVF i 2023 

får den same presidenten som i dag. Og som samtidig er den klart best kvalifisert til jobben som daglig 
leder (ansatt) av organisasjonskomitéen VM 2025. 

 

Et sentralt punkt som ble diskutert var også at en måtte opprette og praktisere en god internkontroll.  

 
Ifm. med habilitets spørsmålet var det innhentet informasjon fra juss NIF.  

 

Hei, og takk for henvendelse.  
 

Det blir en forholdsvis konkret vurdering av de avtalene som inngås mellom selskapet og forbundet, 

men jeg tenker dette kan løses i samsvar med NIFs lov. I så fall må det naturligvis påregnes at 

presidenten vil være inhabil i en rekke saker fremover som direkte eller indirekte gjelder VM.  
 

Med vennlig hilsen 

Tord Jordet 
Advokat juss@idrettsforbundet.no- www.idrettsforbundet.no 

 

 
  

mailto:juss@idrettsforbundet.no-
http://www.idrettsforbundet.no/


 

 
Styremøte Teams  Nr 02/22       20 februar 2022  

Side | 8 

 
Fra: Grostad, Arne <Arne.Grostad@vektlofting.no>  

Sendt: mandag 14. februar 2022 11:42 

Til: Norges idrettsforbund, Juridisk avdeling <juss@idrettsforbundet.no> 
Kopi: Grostad, Arne <Arne.Grostad@vektlofting.no> 

Emne: SV: Spm ifm tildelt VM 2025 i Førde  

 

Hei 
Vi hadde et møte i går kveld og vi prøver, som tidligere meddelt, å være i forkant av mulige 

problemstillinger som kan dukke opp ifm å arrangere et VM i Norge som er ganske omfattende. 

 
Jeg fikk gode svar fra Henriette muntlig, men i styret kunne de tenke seg et skriftlig svar. 

Det er mulig dette er litt utfordrende, men en generell informasjon tror jeg hadde vært til hjelp. 

 
Det er spesielt dette med at presidenten i NVF ønsker å sitte som øverste tillitsvalg (hvis gjenvalg i 

2023) også fremover mot VM.  

Samtidig er det et helt naturlig at han blir vurdert som daglig leder av VM organisasjonen av det 

aksjeselskapet som blir dannet. 

Forsto vel at i utgangspunktet er det ikke noe i veien for det, men det er noe med «hatter» en har. 

Vi håper at et svar også kan legges frem for vår egen kontrollutvalg slik at de er tilstrekkelig 

informert på forhånd. 

………………..................................................... 

Hilsen Arne Grostad 

Generalsekretær 

 

II. Avtale utkast ifm. samarbeid i et fremtidig Aksjeselskap VM 2025. 
President Stian Grimseth har som følge av vedtak fra forrige styremøte laget et utkast til samarbeide i 

et AS ifm. VM 2025. Dette beskriver bla fordelingen i et AS 

 

NVF 40 %  Førde IL 20%  Tambarskjelvar IL 20%  AK Bjørgvin 20% 

NOK 20.000,-  NOK 10.000,-  NOK 10.000,-   NOK 10.000,- 
 

III. Forslag som skal fremmes til Tingbehandling.  
Styret viser til vedtak i sitt møte 29-30 januar 2022 som vedtok å anbefale at Norge aksepterte 
tildelingen av VM 2025 tildelt av IWF 18 desember 2021. Dette skal legges frem for Tinget 2022 til 

votering. 

I samme vedtak at NVF inngår i et AS sammen 3 andre klubber: 
 

Vedtak: Forslag utarbeides. 

 

Sak: 22/22 NVFs arbeide med NM veka i 2022. Sak. 55/21 

 

Her var leder i Larvik AK invitert for å delta i diskusjonen. Det gikk mest i det praktisk med utstyr på 

plass slik at mesterskap kunne avholdes det.  
Her ble også diskutert økonomi ift dette arbeidet. 

 

En kom frem til at det var enklest å arrangere onsdag 22 juni og torsdag 23 juni. Siste del av 
mesterskapet torsdag 23 juni er med NRK TV sending. 

 

Stedlig kontakt. 

NM Veka koordinator i Idrettskretsen: 
Arne Nicander  mob. 982 31 410 

arne.nicander@idrettsforbundet.no 

mailto:Arne.Grostad@vektlofting.no
mailto:juss@idrettsforbundet.no
mailto:Arne.Grostad@vektlofting.no
mailto:arne.nicander@idrettsforbundet.no
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Postadresse: Vestfold og Telemark idrettskrets, Stadionveien 5, 3214 Sandefjord 
Besøksadresse: Idrettens Hus, Stadionveien 5, 3214 Sandefjord 

Telefon: 41900100  

E-post: vtik@idrettsforbundet.no 

 

• NVFs konsekvenser ift inngått kontrakt. 
Hva må NVF produsere, økonomi, rettigheter ol 

Dette må utredes videre. 

 

• Prosjektgruppe 

En må vurdere om det er formålstjenlig å sette ned en prosjektgruppe for NM veka. 
 

Vedtak: Styret vedtar at hele mesterskapet arrangeres i Skienshallen slik at det blir et samlet NM 

senior. Et utvalg av løftere vil bli valgt ut av TU som skal delta i puljer som blir sendt på TV torsdag 
ettermiddag fra kl 15,00. En vil gjøre en avtale med og forholde seg til Jostein Frøyd ifm. arbeidet 

med riggingen av arenaen. Dette vil også omhandle en økonomisk avtale. 

………………………………………….. 

 

Sak: 23/22. Eventuelt 

 
Neste styremøte 27 februar kl 18,00. 

 

tel:+4741900100
mailto:vtik@idrettsforbundet.no

