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Trondheim 05 februar 2022 

 

 

Referat styremøte 29 – 30 januar 2022.Sunnfjord Hotell 

 

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

Varamedlemmer: Bendik Dalen. 

Ansatte: Generalsekretær Arne Grostad, utviklingsansvarlig Rebekka Helen Fremstad 

 

President Stian Grimseth åpnet møtet og gjorde seg noen tanker rundt året 2021. Han trakk frem de 

områdene en har lyktes og håpet at en ved å holde fokus på andre områder også skulle kunne lykkes 

i samme grad. 
Styrets medlemmer deltok i en god diskusjon rundt dette. Herunder i diskusjonen ble nevnt 

viktigheten av et godt arbeide i alle ledd i norsk vektløfting og som må være frem mot 2025. Her er 

strategiplan og oppfølgingen av denne viktig. Bare da kan en lykkes med å bringe vektløfting frem 

som en større og bedre idrett. 

 
Gjennomgåelse av referat fra styremøte nr. 13. 15 desember 2021.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 

04.01.2022. Møte Kontrollutvalget (KU)  
Møtt fra NVF: Stian Grimseth, Hilde Næss, Børge Aadland 

Arne Grostad, Rebekka Helen Fremstad 

05.01.2022. Innmelding av ny klubb: 

Storhamar Functional Fitness og Atletklubb 
Innsendt av Maren Framnes. Stangeveien 111. 2321 Hamar via Innlandet idrettskrets. 

GS har godkjent søknaden i Sportsadmin som oppfordret. 

13.01.2022.  Klubbovergang. 

Katharina Øye meldt klubbovergang fra Stavanger VK til Vigrestad IK og med 13. Januar 

 

14.01.2022 NIF meddeler at NVF har mottatt de HM Pokaler som det er søkt om. 

16.01.2022. Sendt Kontrollutvalgets leder regnskapsrapport 2021 (foreløpig). 

Betalt kontingenter til internasjonale forbund. 

17.01.2022 Nordiska Tyngdlyftningsforbundet 2022. Affiliation Fee 2022. EUR 750,- 

17.01.2022 European Weightlifting Federation 2022. Affiliation Fee 2022  EUR 400,- 
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Behandling av forespørsel fra klubbleder i AK Bjørgvin Johnny Sandvik om LM i 2022 kunne 
utsettes til f.eks. 12-13 februar 2022. Dette pga usikkerheten med Covid 19 smitten. 

GS forhørte seg hos arrangør Vigrestad IK og blant de to regionlederne dette gjelder. Arrangør 

bekreftet at de ikke kunne arrangere LM 2022 online. De to regionlederne anså at en flytting av LM 

2022 var et godt alternativ. 
 

AU kom frem til følgende vedtak etter en gjennomgang av saken. 

Vedtak: NVF forholder seg til regjeringens anbefalinger, og det tidsperspektivet som foreligger for 
øyeblikket: De forskriftsfestede tiltakene trer i kraft fra natt til onsdag 15. desember. Tiltakene gjelder 

inntil videre i fire uker, men det kan ikke utelukkes at de vil vare lengre eller at det blir behov for 

ytterligere innstramninger. 

Det er med andre ord uvisst hva som skjer etter medio januar, og etter AUs vurdering er det mulig å 
gjennomføre aktivitet innenfor de rammene som finnes allerede. Det er ikke mulig å forutsi hva slags 

tiltak som vil gjelde på den terminfestede datoen. Det er heller ikke mulig å forutsi hva slags tiltak 

som vil gjelde på den foreslåtte datoen for Vestlandsmesterskapet. AU vil i det lengste ikke avlyse 
eller utsette ut i det uvisse.  
 
For at det skal opprettholdes aktivitet i denne tiden, bør det gjøres grep som enten sørger for færre 
personer i lokalet av gangen, eller ha flere lokasjoner. Det er mulig å la klubbene arrangere et stevne 

lokalt, og deretter slå sammen protokollene som sendes inn til NVF på ordinært vis. 

 

Sak 106/21. Styrets forslag oppvisningsstevner nybegynnerstevne. 
 

Sak 95/21 Oppfølging av Ting vedtak 2021. 

I tråd med Ting vedtak i 2021 fremsettes forslag om å opprette en ny stevnekategori 
«Oppvisningsstevner». Følgende prinsipper gjelder for oppvisningsstevner.  

  

1) På oppvisningsstevner kan det ikke settes norske rekorder og resultatene kan ikke brukes som 

kvalifiseringsstevne eller som tellende resultat i NVFs lagseire. Resultatene skal ikke sendes inn til 

NVF. Ved å approbere oppvisningsstevner til NVF vil stevnene bli ført inn i terminlisten til NVF 

med tittel «Oppvisningsstevne [med eventuelt tillegg – eksempelvis Torgdagene]». Med dette blir 

oppvisningsstevnene meldt inn til Antidoping Norge og underlagt de samme antidopingreglene 

som for ordinære stevner. Oppvisningsstevner kan ikke erstatte terminfestede mesterskap som 

arrangeres på tvers av klubber. Arrangørklubb velger selv hvordan man ønsker å premiere 

deltakerne på oppvisningsstevner. Oppvisningsstevner er forbeholdt barn, ungdom og parautøvere, 

samt nybegynnere som er junior og senior. (Etter å ha deltatt på i alt 3 stevner (oppvisningsstevner 

eller ordinære stevner) anses ikke juniorer og seniorer som nybegynnere.)  

  

Styresaker vedtatt på e–mail siden forrige styremøte 

AU vedtak siden forrige styremøte 
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2) Deltakerne på oppvisningsstevner har ikke et bestemt antall forsøk i rykk og støt. Hver av 

deltakerne kan fortsette å løfte i hver av øvelsene inntil man har gjort tre mislykkede etter 

hverandre.  

  

3) Oppvisningsstevner dømmes av 1 dommer. Dommer(e) kan både under stevnet og under et løft gi 

deltakeren instruksjoner, eksempelvis be deltakeren om å stå med beina parallelt før det blir gitt 

nedsignal.  

  

4) På oppvisningsstevner skal løft i strid med følgende bestemmelser i IWF TCCR likevel 

godkjennes, men det skal markeres av dommeren at det skjedd et brudd på bestemmelsen:  

2.5.1.3 Pause during the extension of the arms.   

2.5.1.4 Finishing with a press-out, defined as: continuing the extension of the arms after  the 

athlete has reached the lowest point of his / her position in the squat or split for  both the Snatch 
and the Jerk.   

2.5.1.5 Bending and extending the elbows during the recovery.  

2.5.1.7 Dropping the barbell from above the shoulders.  
2.5.1.11 Touch the barbell with his / her footwear  

2.5.3.1 Resting or placing the barbell on the chest at an intermediate point before its final 

position producing a “double clean”; often referred to as a “dirty clean”.   
  

Brudd på bestemmelsene kan gis på skilt eller muntlig med kortversjonene «ufullstendig 
utstrekning» (2.5.1.3), «utpress» (2.5.1.4), «albuebevegelse» (2.5.1.5), «feil dropp» (2.5.1.7), «sko-

stang berøring» (2.5.1.11) og «dobbelvending» (2.5.3.1).  

 

  

Styrevedtak: «Reglement for oppvisningsstevner» oversendes klubbene tilknyttet NVF på høring frem 

til søndag 23. januar klokken 1800.   

Høringsinnspill sendes til på e-post til  vektlofterforbundet@idrettsmail.no .  

 

NVF vil samordne høringsinnspillene og legge frem forslag om en ny stevnekategori på Tinget 2022, 

som eventuelt vil bli tatt inn i teknisk reglement som nytt kapittel 13.  

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

 

Sak 01/22: Ekstra midler fra KUD via NIF. 
 
Alle SF mottok ekstra midler fra KUD via NIF i november 2021 tenkt bruk opp imot klubber ift 
utfordringene med pandemien i 2021. Det foreslås å benytte midlene hvor det særskilt har vært 

aktivitet for ungdom det være seg samlinger og stevner. 

 

Vedtak: Styret vedtar bruk opp imot klubber ift utfordringene med pandemien i 2021. Det foreslås å 
benytte midlene hvor det særskilt har vært aktivitet for ungdom det være seg samlinger og stevner. 

 
Sak 02/22.  Økonomi forprosjekt til VM i Norge. 

 
Etter EM 2016 i Førde ble et overskudd betalt inn til NVFs konto NOK 55 000,-, med hensikt å 

benytte disse til et forprosjekt til et eventuelt fremtidig VM i Norge. De ble låst i balansen. 

 

Vedtak: Styret vedtar at de avsatte midlene fra EM 2016 tas fra balansen og benyttes i 

regnskapsåret 2021. Dette ifm. reiser -og oppholdsutgifter knyttet til Stian Grimseths representasjon 
til å fremme Norge som VM-arrangør kandidat. Dette arbeidet krever fysisk tilstedeværelse på 

kongresser etc. 
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Sak 03/22. Aksel Haugseths ungdomsfond 

 
I 2021 ble det opprinnelige Aksel Haugseths ungdomsfond innløst fra SEB da de ikke lenger skulle 

håndtere slike fond. Styret skulle ta en vurdering av videre plassering av disse. 

 
Vedtak: Styret vedtar at gevinsten av fondet føres mot balansen med navn «Aksel Haugseths 

Ungdomsfond» NOK 267.594,40. 

 
Samtidig vedtar styret at totalt kr 45.500,- blir benyttet til stipend og medalje bonuser til målgruppen 

i regnskapsåret 2021. 

 

Sak 04/22 Ny Lovnorm for særkretser og regioner. 
 

Under utarbeidelse 

 

 
Sak 05/22: Økonomi 2021. Sak 97/21 

 

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

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. 

 

Sak 06/22: Økonomi 2022.  
 

Presidenten orienterte om OLTs støtte som har blitt meldt tilbake til NVF etter årets søknadsrunde. 

 

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 
 

Norges Idrettsforbund: 

Rammetilskudd (post II) ikke mottatt pr dato xxxxxxxxxx 

Post III tilskudd ikke mottatt pr dato xxxxxxxxxx 
 

Budsjett 2022 

Et budsjettforslag hvor økonomien gjenspeilet administrasjon og de ulike utvalgs ansvar og 
arbeidsområder ble gjennomarbeide.  

 

Økonomistyring 2022: 

Styret vil ha en streng internkontroll via utvalgene med økonomistyringen i 2022. 
Samtidig mente styret at ettersom NVF nå er i en oppgangsperiode med gode internasjonale 

resultater er det samme styret redd for at «manglende» økonomi i 2022 skal stoppe opp denne gode 

trenden. 
 

Generell om økonomi 2022: 

Året vil bære preg av et økonomisk «vakuum» før sponsorarbeidet vil løsne i 2023. Da vil arbeidet 
med VM i 2025 slå inn og noen av sponsorene skal være med de siste årene som er frem til VM. 

Av den grunn blir det foreslått at det kan brukes noe fra balansen som pr dato er solid.  
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Andre kommentarer som grunnlag for vedtak: 
-hvis nødvendig gjøres det et vedtak senere i 2022 med å belaste et beløp fra balansen. Dette skal 

ikke overstige NOK 175 000,- . 

 
- hvis nødvendig gjøre det et vedtak senere i 2022 med å belaste et beløp fra balansen fra Aksel 

Haugseth sitt Ungdomsfond ifm. stipend og bonuser for ungdom: Dette skal ikke overstige NOK 

50 000,-. 

 
Streaming og utstyr 2022. 

Tryggve Duun orienterte om den tekniske tilstanden på dagens utstyr. 
Han trakk frem kritiske behov bla hoved PC som er gammel og er en begrensning ift. dagens krav.  

Det samme gjelder behov for en ATEM (mixebord) med flere innganger for å kunne koble til flere 

kamera. F.eks fra oppvarmingsrom, eller oversiktsbilder mv. Det er også behov for å komplettere 

slitte SDI-kabler og slitte SDI-HDMI convertere mv. - 
 

Presidenten og styret uttrykte at arbeidet og kvaliteten på det som hittil har blitt produsert, var veldig 

bra. Det krever imidlertid at en er «up to date» med det tekniske utstyret. Nå må noe av dette skiftes 
ut i 2022 men innenfor den stipulerte kostnaden som er satt i budsjettet 2022. Styret ser på dette 

arbeidet som viktig da det er en god måte til å nå ut til et bredere publikum. 

 

 

Regionenes økonomiske innretning i 2022. 

 

I. Driftsmidler totalt kr 60 000,- fordelt prosentvis ift tidligere tildelinger. 
 

Driftstilskuddet skal fortrinnsvis brukes til sportslig aktivitet, men kan også brukes til nødvendig 
administrasjon. Arrangeres det treningssamlinger skal det gis et honorar til trener ved disse 

samlingene. Regionen selv bestemmer størrelsen.  

 

Type tilskudd Post 2  2021   %  2022 

Region    Kr 100 000    NOK 60 000 

 

Nordenfjeldske VR.   kr. 25 000,-.  25%  kr. 16 500 
Sør -Vestlandet VR.   kr. 25 000,-.  25%  kr. 16 500 
Telemark og Vestfold VR. kr. 10 000,-.  10 %  kr.  6 000 
Nord Vestlandet VR.  kr. 25 000,-.  25%  kr. 16 500 
Østlandet VR.    kr. 15 000,-.   15%  kr.   9 000 
  
Rapportering av disse midlene gjøres internt i regionene  

   
 

II. Aktivitets og kompetansemidler (Post III) 2022. 
Kursstøtte: Regioner som skal arrangere kurs melder dette inn til NVF som oppretter kurset i 

Idrettskurs.no. Deltakerne melder seg på via Min Idrett, ved problemer kontaktes NVF. 
 

Kursstøtte NOK 15 000,- (pr samling) utbetales når kurset rapporteres inn til NVF som 

avsluttet. Regionen skal i fordele beløpet til instruktør og arrangør. 

 
Trener II kurs arrangeres av NVF. 

 
Vedtak: Styret godkjenner de områdene som ble belyst i møtet i et budsjettforslag for 2022. Et 

endelig budsjettforslag vil bli styrebehandlet i et senere styremøte da en pr dato ikke kjenner de 

økonomiske rammene som kommer fra NIF. 
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Sak 07/22: Styrets utvalg 2021 – 2023 (Sak 90/21) 
 

I.  Organisasjonsutvalget (OU) 

  
• Strategiplan for NVF.  

I fravær av leder i OU Hilde Næss dro Tryggve Duun styret gjennom rammen for en strategiplan 

for NVF.  

 
Alle skal jobbe videre med denne frem til neste styremøte. Deretter skal NVF strategidokument 

legges frem og forankres på Tinget 2022. Denne skal inneholde de klare satsingsområder gitt av 

NIF, og de er som følger:  

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. 

Møte med utvikler søndag 9 januar Desember kl 17,00. 

Tilstede i møtet: Hilde Næss, Tryggve Duun, Arne Grostad.  

Utvikler Endre Waatevik - + Erlend 

 
Tryggve Duun orienterte om arbeidet med denne. Det er jevnlig kontakt med utviklerne og en ser 

at det skal være mulig med en pilot i løpet av våren 2022. 

 

Vedtak: Styret vedtok at Tryggve Duun og Hilde Næss gis fullmakt til å følge opp dette arbeid 

slik at det raskest mulig blir operativt. 

 
 

 

II. Breddeutvalget (BU)    

 

Orientering ved leder Bendik Dalen. 

• Prosjekt oppdatering av kurs 

Bendik orienterte om det arbeidet som gjøres ift revideringen av de eksisterende kurs. 

Det vil i større grad bli benyttet e- læring kombinert med fysisk møter. 
 

• Zygmunt S kompetansebank. 

Han trakk frem at en måtte sikre seg kunnskapen som Zygmunt har til NVF. Stian nevnte at ifm. 

sin hovedoppgave ved Topptrener I skulle benytte hans kompetanse til en avhandling. 
 

• Videre arbeides det med følgende punkter: 

- Tilgang til treningsprogrammer for interesserte. 

- Mål hvor mange skal ha trener kursene? 

- Hvor mange ønsker klubber og NVF skal utdannes i de forskjellige trener nivåene? 
- Kurs være relevante trener ift norsk vektløfting. 

 

• Rapportering av post III til NIF. 

Rebekka deltok i rapporteringsmøtet i desember og fulgte opp et skriv som kom i januar fra NIF 
om ytterligere presiseringer vedr benyttelsen av disse i 2021. 

 

• Veileder utdanning. 

Rebekka har startet på denne utdanningen og skal etter hvert «praktisere» ved å oppsøke 
klubber. 
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• Prosjektmidler Development Program  

Rapporten ifm. avholdt seminar 2021 ga full uttelling, NVF har mottatt $6000.- fra IWF 

En ny søknadsrunde gjeldende for 2022 forventes å komme fra IWF i februar. Det ble opplyst 
fra Rebekka at en allerede har diskutert hva som skal inn i denne søknaden for 2022. 

 

• Ullevål Stadion 

Intensjon om å fortsette samarbeidet med bryteforbundet med deling kontor på Ullevål Stadion.  

På lengre sikt har det kommet spørsmål fra NIF hvordan NVF vil forholde seg til å ha kontor på 
Ullevål dvs inngå en lengre kontrakt direkte med NIF. 

 

• Paraidrett. 

Oppstart av et pilotprosjekt med Christian Lysenstøen, trener Spydeberg Atletene i samarbeide 
med Østlandet VR. Det skal lages en pakke med paraidrett-info settes sammen og sendes 

klubber. 

 

• Tøyen sportsklubb  integrerings klubb. 
Oppstart samarbeidsprosjekt med som er en integrerings klubb. 

Rebekka bekrefter til NIF at de post III midler som er overført fra 2021 skal benyttes bla til 

dette prosjektet. NIF skal ha definert tiltak vedr fortsatt bruk av disse. 

 

• Veteran idrett. 
I møtet ble det nevnt at veteranaktiviteten i NVF ligger under breddeutvalget. Av den grunn må 

en passe på å inkludere veterankoordinator, som pr dato er Ingeborg Endresen i møtene. 

 
Vedtak: Styret tok informasjon i forskjellige punktene til orientering. 

 

 

 

III. Toppidrettsutvalget (TU). 

 
Orientering ved leder i OU Børge Aadland 
Han refererte til SU sitt møte tirsdag 28. desember 2021 kl 16,30- 18,00. 

Han gikk igjennom referatet som var kjent på forhånd av styrets medlemmer. Et omfattende og 

informativt referat. 
 
Styret hadde en runde hvor en evaluerte siste års sportslige aktiviteter. Denne diskusjonen 

berørte ulike ting. 

 
I 2022 ser en at mesterskap internasjonalt vil bli arrangert i land som gjør at deltakelse blir 

kostbar.  

 
Styret presiserte at NVF må være aktive i arbeidet ift kroppsvektvekt og kroppsfokus 

problematikken. Dette gjelder spesielt innen jenteklassene. 

Det ble anbefalt at en bestilte et webinar fra Sunn idrett i den forbindelse. Dette må gjelde alle 

som er i idretten fra ledere, trenere og de aktive selv. 
 

 

Vedtak: Styret tok denne informasjon til orienteringen. 
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Sak 08/22: NVFs Ting 2022. Sak 94//21  

 
Forslagssaker til Tingbehandling: 
 

 

Styrets forslag 1: Styrets forslag oppvisningsstevner.  (Se styresak 106/21) 
Etter forrige styremøte ble et utkast ble sendt klubbene. Det kom to innspill ift denne.  

 

Vedtak: Utfra de mottatte kommentarer vil forslaget justeres og legges inn i Tingdokumentet 

og fremmes til Tingbehandling. 

 

 

Styrets forslag 2: Representanter til Idrettstinget og møter i organisasjoner. 
Dette er et standard forslag ved hvert Ting. 
Styret foreslår representanter til Idrettstinget og møter i organisasjoner. 
 

Vedtak: Styret foreslår at Tinget 2022 vedtar at styret gis fullmakt til å oppnevne representanter 

til Idrettstinget og møter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet.  
 

 

Styrets forslag 3: Forslag til Tinget ifm. at Norge er tildelt VM 2025. 
Bakgrunn i sak 11/22. Prosjekt VM 2025 

 

Vedtak: Styret vedtar at det fremmes et forslag til Tinget 2022 som betyr at Norge aksepterer å 
arrangere VM i 2025. Forslag utarbeides til Tingbehandling. 

 

 

I tillegg behandlet Styret innkomne forslag fra klubber som er ønsket fremmet til 

Tingbehandling. 

Disse sakene med styrets kommentarer vil sendes ting delegatene i Tingdokumentene innen 

fristen 11 mars 2022. 

 

 
Praktisk avholdelse av online Ting 27 mars 2022. 

 
Styrets forslag til dirigent:  
 

Vedtak: Styret foreslår at deres forslag til dirigent er Rune Rasmussen. GS forespør Rune. 
 

 

 

Sak 09/22. Terminlisten forslag 2023. 
 

Terminlisten for 2023 ble gjennomgått. 

 

Vedtak: Styret vedtok terminliste 2023 som blir fremmet til Tingbehandling. Denne vil ligge i 

Tingdokumentene. 
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Sak 10/22. Terminlisten 2022 

 
1. Europamesterskapet 2022 i Bulgaria: 

Dette er «avlyst» og ny arrangør og tid vil komme når ny arrangør blir bestemt. Tidspunktet blir 

utsatt da en må overholde det reglement som gjelder for disse mesterskapene bla registrering i 
antidoping en viss periode før mesterskap. 

 

En venter en avklaring snarlig. 
 

 
2. NM i 5 kamp 2022: 

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

ettertid har en klubb har vist interesse av å arrangere denne, en prosess i egen klubb må på plass 

først 
 

GS arbeider videre med dette. 

 
 

3. NM veka / NM senior 2022: 

Arbeidet med dette ble diskutert men ble bestemt utsatt da den internasjonale terminliste er 

usikker enda. 

 

Arbeidet vil bli intensivert så snart nødvendig informasjon er kjent. 

 

Vedtak: Styret tar denne informasjonen til orientering. 

 

Sak 11/22. Prosjekt VM 2025 
Et seminar ble holdt ved Sunnfjord Hotell fredag 28 januar og lørdag 29 januar 2022. 

 

Teamet var i hovedsak VM 2025 i Førde. 
Kort referat fra seminaret hvor deltakere var: 

 

Jenny Følling, ordfører Sunnfjord kommune.  
Hilde Bjørkum, kommunalsjef kultur og idrett   
Håkon Myrvang, formannskap, Sunnfjord kommune, tidligere ordfører i Naustdal og medlem 

av hovedkomiteen EM 2016. 
Nils R. Sandal, Vestland Idrettskrins leder og medlem av hovedkomiteen EM 2016  
AK Bjørgvin, Johnny Sandvik, leder 

Arne Helgheim, Førde IL, leder 

Siss-May Edvardsen, Tambarskjelvar IL, leder 
Ove Varlid, Tambarskjelvar IL vektløftergruppa, leder og medlem av hovedkomiteen EM 2016  
Jan Herstad, Sunnfjord Idrettsråd, leder  
Odd Erik Gullaksen, Sunnfjord Hotel, direktør  

  
Fra NVF:  

Styret: Stian Grimseth    Visepresident Børge Aadland  

Styremedlem Tryggve Duun    Styremedlem Tinna Ringsaker    
Varamedlem: Bendik Dalen  

Ansatte: Generalsekretær Arne Grostad  Utviklingsansvarlig Rebekka Helen Fremstad  
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Aksjeselskap. 

Det foreslås at det dannes et Aksjeselskap som har en kapitalstørrelse NOK 50 000,-.  

 
Fordeling foreslås som følger:  

NVF 40 %, - AK Bjørgvin 20% - Tambarskjelvar IL 20 % - Førde IL 20%. 
 

Forsamlingen så for seg at et AS burde være etablert inn 1 april 2022. 

 
Organisasjonskomite. 

Det ble orientert om hvordan en organisasjonskomite kunne se ut.  

Forsamlingen så for seg en sammensetning av et styre med 7 medlemmer.   
 

Kandidater som ble nevnt: 

1. Leder: Nils Sandal, leder Vestland Idrettskrets  

2. Medlem: Jenny Følling, ordfører Sunnfjord kommune 
3. Medlem: Representant fra Norges vektløfterforbund (må bestemmes av i styret i NVF) 

4. Medlem: Representant fra AK Bjørgvin (vedtas i klubbens årsmøte) 

5. Medlem: Representant fra Førde IL / Tambarskjelvar IL / Idrettsrådet 
6. Medlem: Odd Erik Gullaksen, direktør Sunnfjord Hotel  

7. Medlem: Gunnhild Berg Stang, Sunnfjord Utvikling AS 

 

 
Opplevelse Vestland. 

Seminaret rettet stor oppmerksomhet ifm. VM 2025 til å promotere Vestland Fylke med alle de 

naturopplevelsene landsdelen har å by på. 
 

 

 Veien videre.  
En ser for seg at representerte klubber tar dette med seg dette inn til sine årsmøter og at et vedtak blir 

gjort i løpet av mars. De årsmøter hvor dette blir et tema kan få besøk og en orientering fra relevante 

personer nært organiseringen av VM. 

 
 

                _______________________________________________________________ 

 
 

 

NVFs styre behandlet tildelingen av VM 2025 på bakgrunn av opplysningen som kom frem under 
seminaret.  

 

Vedtak:  
Styret foreslår ovenfor Tinget 2022 at NVF aksepterer tildelingen av VM 2025.  
Det utarbeides et forslag til Tinget som representantene skal votere over. 

 

Videre utarbeides det et dokument til de parter som er foreslått i Aksjeselskapet som skal fremmes i 
deres årsmøter til vedtak. 
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Eventuelt. 

 

Sak 12/22: Utarbeidelse av NVFs årshjul. 

 
Arbeidet starte under møte. Årshjulet gjøres tilgjengelig via google. 

  
Vedtak: Administrasjonen og utvalgene legger inn kritisk tidspunkter og steder. 

 

 

Sak 13/22: Mottatt mail fra Kontrollutvalget (KU)  

 
• Mottatt mail fra KU 29.01.2022. kl 16,00 som uttrykker misnøye med at de ikke har mottatt 

regnskap med bilag. 
 

Siste regnskapsrapport fra regnskapsfører ble sendt til styretsmedlemmer med varamedlemmer 

med kopi til KU lørdag 28.01.2022 kl 07,40. Da var denne komme inn i GS innboks fredag kveld 

18,59 fra regnskapsfører. 
 

Det bemerkes at alle bilag er elektronisk lagret i Visma sitt regnskapssystem og ført av 

regnskapsfører Erling Benjaminsen i Vestlandet Idrettskrets. 
 

• NVFs Ting 2022. 

Tinget 2021 vedtok at styret bestemmer tid og sted for Tinget 2022. 

Styret kan ikke se at dette er i strid med loven, som tidligere meddelt KU. 
 

Vedtak: Styret ser at det ikke kan gjøres noe mere med regnskapet før revisors rapport 

foreligger. 
 

 

Sak 14/22: Styremøte 2. 2022  
 

Vedtak: Styremøte 2. 2022 avholdes søndag 20 februar kl 18,00. 

 
Forslag saker: 

-Sluttbehandle regnskap 2021. 

-Sluttbehandle budsjett 2022. 
-Sluttbehandle Tingforslag 2022. 

-Sluttbehandle Terminlisten 2022. 

-Status utvalg. 

 

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

 

 


