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Trondheim 06 oktober 2022  

  

  

Referat styremøte Scandic Hotell Gardermoen. søndag 

02 oktober 2022.   
  

Møtt:  

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

Varamedlemmer: Randi Schei.  

Ansatte:    Generalsekretær Arne Grostad, utviklingsansvarlig Rebekka H. Fremstad. Forhindret i å 

møte: Varam. Bendik Dalen   

  

Gjennomgåelse av referat fra styremøte nr 9 2022.   

  

Referatsaker:  

Approbering/flytting/avlysing av stevner:  

19 sept 2022 Haugesund VK. Flytting av stevne fra 29 sept til 26 september kl 18,00  Haraldshallen  

29 sept 2022 Leangen AK  Approbert stevne lørdag 8 oktober kl 10,00  MaxPuls Trondheim  

29 sept 2022 Haugesund VK Approbert stevne lørdag 8 oktober kl    

  

I starten av møtet ble det diskutert om en skal utgi et eget informasjonsbrev. På denne måten kan en 

utdype informasjon om ulike saker som er aktuelle og som da deles med alle.  

  

  
 

Ordinære saker  

 

Sak 74/22: Økonomi 2022. Sak 66/22  
  

INTERNKONTROLL:  

I. Status regnskap   

Arne viser til samtale med regnskapsfører Erling Benjaminsen som bekrefter at det ikke er store 

bevegelse siden sist statusrapport.  

  

Stian informerte. Mottatt ekstra støtte fra OLT NOK 87 500,-. Dette er optimaliseringsmidler ift 

samling bla før VM 2022.  
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Vedtak: Styret tok saken til orientering.  

  

2. Leie kontor Ullevål,   

Rebekka orienterte om at NVF har mottatt tilbud om kontorplass Ullevål stadion.  

  

Vedtak: Styret vedtar å akseptere mottatt tilbud. GS vil signere avtalen.  

  

3. Ny nettside.   

Rebekka presenterte et mottatt tilbud som ble diskutert. En eventuell ny nettside for NVF kan 

utvikles sammen med VM 2025 organisasjonen. Kostnaden ved å etablere en ny nettside vil 

økonomisk dekkes sammen med VM2025 vektløfting AS.  

  

Vedtak: Styret ber om at det innhentes flere tilbud, og at en får gjort en vurdering rundt behov til 

en ny side. Det var enighet om at dagens løsning ikke er god nok eller fremtidsrettet.  

  

4. Development Program 2022  

Seminar gjennomført helga 30 september – 2 oktober.  

  

Vedtak: Styret takker utviklingsansvarlig for planleggingen og gjennomføringen av seminaret. 

Seminaret blir rapportert innen den frist som er satt.  

  

5. Innkjøp av medaljer.  

Lageret av medaljer er tømt og nye må kjøpes inn.  

  

Vedtak: Styret vedtar at det iverksettes en bestilling av medaljer for minst 3 års forbruk.  

  

Sak 75/22: Helhetlig gjennomgang av spillemiddelordningen for 

anlegg til idrett og fysisk aktivitet. 68/22  

Kultur- og likestillingsdepartementet starter nå arbeidet med en helhetlig gjennomgang 

avspillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet.  

Det legges derfor opp til innspills møter med sentrale organisasjoner såvel som møter med 

lokale og regionale aktører i idrettskretsene. Målet er å gjennomføre innspills møtene høsten 

2022 og våren 2023.   

  

I den forbindelse fikk alle Særforbund følgende innbydelse:  

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og særforbundene i NIF 

inviteres med dette til innspillsmøte:  

22. september 2022 kl 12.30-15.30. Sted i Oslo Kongressenter, Youngs gt. 21. Møtet 

ble ledet av statssekretær Gry Haugsbakken.  

Det vil bli anledning til å komme med innspill i den videre prosessen via høringer i regi av NIF.  

  

Rebekka representerte NVF i møtet og ga styret en orientering.  NVF 

og styrkeløftforbundet la frem et felles bidrag i møtet.  
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Arbeidet med anlegg er viktig, Dette må gjøres sammen med andre særforbund, det vil kunne 

ligge en sterk kraft i våre innspill dersom vi får andre særforbund og fagmiljø til å bekrefte at et 

styrketreningsrom burde være en del av ethvert treningsanlegg.  

  

Vedtak:. Styret tar saken til orientering.  

Sak 76/22. Prosjekt VM 2025. 69/22.  

Orientering ved Stian:  

En første presentasjon av et unikt VM i 2025 skal presenteres til IWF mandag 3 oktober 2022. 

Stian håper at dette vil speiles i OL i 2028. I utgangspunktet et publikumsvennlig mesterskap 

hvor alt fra oppvarming, endring av startvekter og selve konkurransen skal være forståelig for de 

som er i hallen eller følger med på TV/sosiale medier.  

  

Vedtak: Styret tar informasjon til etterretning.  

    

Sak 76/22: Styrets utvalg 2021 – 2023. Sak 70/22:   
  

I. Organisasjonsutvalget (OU)  
  

 I.I    

På styremøtet som ble avholdt 15. september, gjennomgikk styret langtidsplanen og strategien 

og startet arbeidet med en helhetlig gjennomgang av NVFs fremtidige administrasjon. Etter 

møtet 15. september startet OU arbeidet med å se hva slags kompetanse og hvilke roller 

forbundskontoret skulle bestå av. Stillingene som generalsekretær og utviklingsansvarlig er 

behandlet i første omgang.  

  

Hilde Næss orienterte kort om dette og deretter forlot de ansatte (Generalsekretær Arne Grostad, 

Utviklingsansvarlig Stian Grimseth og Utviklingsansvarlig Rebekka Helen Fremstad) møtet. I 

tillegg erklærte Tryggve Duun seg inhabil og forlot møtet.  

  

Generalsekretær:  

Før og etter styremøtet 15. september har OU hatt en medvirkningsprosess med nåværende 

generalsekretær, Arne Grostad, knyttet til porteføljesammensetning og ansvarsområder. Dette 

som ledd i NVF sine langtidsmål og langtidsbudsjett. Det er avholdt 2 møter hvor innholdet i ny 

stilling ble drøftet, og det ble kartlagt hva som evt gjenstår av oppgaver som ny stilling ikke 

dekker. Arne Grostad vil være en viktig bidragsyter i overlevering av oppgaver til ny 

generalsekretær. Oppgaver som ikke følger med videre i ny oppgaveportefølje vil dekkes inn på 

andre måter i administrasjonen.  

  

Styrets medlemmer (med unntak av Stian Grimseth og Tryggve Duun) drøftet grundig den nye 

generalsekretærens fremtidige oppgaver og stillingsprosent. For å sikre at NVF får attraktive 

søkere anså styrets medlemmer det som mest hensiktsmessig å utlyse en 100% stilling. Styret 

gikk deretter gjennom forslaget til utlysningstekst.   
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Vedtak: Stillingen som generalsekretær lyses ut i 100% stilling.   

  

Utviklingsansvarlig:   

Rebekka Helen Fremstad vil få tilbud om 50% stilling i NIF, oppstart sannsynligvis 1. januar. 

Hun er leid ut i 40 % til VM 2025. Hun står da tilbake med en 10 % stilling i NVF.   

  

Vedtak: Stillingen som utviklingsansvarlig vil redefineres, og lyses ut for å erstatte Rebekka i 

perioden hun er ansatt i NIF og leid ut til VM2025. Styret fremhever viktigheten av at ny 

generalsekretær skal bidra i dette rekrutteringsarbeidet. Det begrunnes med at han/hun skal ha 

muligheten til å bygge et kompetent og målrettet team som skal løse de oppgavene NVF står 

foran.   

  

Sportssjef:   

Stillingen som sportssjef er drøftet, men det er ikke konkludert hvordan man løser 

porteføljesammensetningen. Det er imidlertid en erkjennelse av at arbeidsfordelingen innad i 

toppidrettssatsingen må revideres. Det er viktig for styret at tilbakemeldingene fra klubbene 

knyttet til transparens og forutsigbarhet blir hørt, dette må muligens innbefatte en vurdering av 

stillingsprosent for sportssjef som per i dag er 15%.   

  

Vedtak: OU jobber videre med dette i samarbeid med ny generalsekretær.   

  

  

I.II Kvadtraining ift status kurs ift inngått kontrakt.  

Styret ønsker en nærmere informasjon ifm. NVFs inngåtte kontrakt i 2021 som innebar at kurs 

skulle lages og presentere ut til styrketreningsmiljø.  

Vedtak: Det innkalles til et statusmøte med Kvadtraining.  

  

II. Breddeutvalget (BU).  
  

a.) Gjennomgå tilbakemeldinger fra workshop. Sortere tiltak/mål osv., slik at 

utviklingsansvarlig kan sette sammen et forslag til handlingsplan basert på innspill.   

  

Andre oppdatering ift forrige møte hvor følgende informasjon ble gitt.  

  

b.) Kurs - prosjektet.  

Navn på kandidater til et instruktørkorps mål å lande før jul.  

  

Vedtak: Styret vedtok at når korpset er satt sammen skal de samles til «skolering».  

  

c.) Nasjonalt anlegg for vektløfting, oppdatert informasjon.  

  

• Sunnfjord Idrettsråd  
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• Trondheim Atletklubb  

NVF har mottatt en søknad fra Trondheim Atletklubb.   

  

• AK Bjørgvin  

  

Det er avklart med NIF at de fremdeles behandler søknader fra SF om å opprette nasjonalt 

anlegg.  

  

Vedtak: Styret vedtar at saken utsettes til 15 oktober   

d.) Development Program 2022  

  

Vedtak: Et referat fra seminaret 30 september – 2 oktober med regnskap blir sendt IWF innen 

fristen for rapportering.  

  

  

III. Toppidrettsutvalget (TU)  
Leder i TU Børge Aadland orientere sammen med Sportssjef Stian Grimseth.  

  

a.) VM senior i Colombia. Bogotá. 5 desember 16 desember  

Økonomi:  

Kandidater til A grupper: Egenandeler NOK 6000,-.  

Kandidater til B grupper: Egenandeler NOK 18 000,-.   

Kvalifiserte deltakere:  

Solfrid Koanda, Kvadraturen VK  

Ine Andersson, Tambarskjelvar IL  

Marit Årdalsbakke, Tambarskjelvar IL  

Kim Erik Tollefsen, Tønsberg Kameratene  

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.  

    

b.) Nordisk ungdom - junior Island  

Børge orienterte om uttaksprosessen  

Det var en diskusjon rundt uttakskriteriene hvor en denne gangen har vurdert utøverne totale 

belastning ift helse.  

  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  

  

Sak 77/22: NM veka. Sak 71 /22    

  
  

NM Veka 2023 arrangeres i tidsrommet fredag 17 tom onsdag 20 juni.  
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Arrangørene av NM Veka sommer 2023, NIF og NRK kan enda ikke fastslå eksakt hvor 

vektløfting skal være. NVF har meldt tilbake at for lokale arrangør er det en stor fordel at dette 

kan arrangeres i Trondheim, Alternativet er Stjørdal.  

  

Arrangørene av NM veka inviterer til et Teams møte 26 oktober kl 10,00.  

  

Vedtak: Styret tar saken til orientering.  

  

Sak 78/22: Arrangører av mesterskap 2023.  
  

Tildeling av arrangører til mesterskap 2023.  

Norgesmesterskap veteran med lagfinale.  

Lørdag 6 Mai   

  

Vedtak:  

Hvis Vigrestad IL kan arrangere NM veteran 

2023 tildeles de dette mesterskapet i 2023.  

Norgesmesterskap for junior med lagfinale.  

Lørdag 22 April.   

  

Vedtak:  

Tysvær VK tildeles NM junior i 2023.  

    

Norgesmesterskap for senior. Idrettsveka 

Trondheim.   
  

Denne tas stilling til senere  

Norgesmesterskap for ungdom med lagfinale.  

Lørdag 11 November.   

  

Vedtak:  

Tambarskjelvar IL tildeles NM ungdom i 2023.  

    

Norgesmesterskap for lag.  

Lørdag 09 Desember.  

  

Vedtak:  

Spydeberg Atletene tildeles NM lag senior 

2023  

Norgesmesterskap i 5 kamp.  

Lørdag 16 og søndag 17 September 

 

Vedtak: Nidelv IL tildeles NM i 5 kamp 2023 

  

Sak 79/22: Neste styremøte  
  

Avtales når en ser behov.  

  

  


