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Trondheim 10 november 2022 

 

 

Referat styremøte nr 11  Teams tirsdag 01 november 2022 kl 18,00. 
 

Møtt: 

Styret:   Stian Grimseth, Børge Aadland, Hilde Næss, Tryggve Duun. 

Varamedlemmer: Randi Schei.  
Ansatte:   Generalsekretær Arne Grostad, utviklingsansvarlig Rebekka Helen Fremstad. 

Forhindret i å møte: styremedlem Tinna Ringsaker, varamedlem Bendik Dalen. 

 
Gjennomgåelse av referat fra styremøte nr 10 2022.  

 

Referatsaker: 

Approbering/flytting/avlysing av stevner: 
19 okt 2022 Spydeberg AT approbert stevne lørdag 11nov kl 17,00 Spydeberghallen. 
 

 

Styrevedtak via e-mail 

 

Sak 80/22: Styrets utvalg 2021 – 2023. Sak 76/22: 
 

Sportssjefen har hatt dialog med dei to utøvarane som under styremøte 02.10.22 vart presentert 

som skada. Tilbakemeldingane frå desse er at den eine ikkje har hatt nokon form for plager med 
ryggen siste året. Utøvar har ikkje justert ei einaste trening grunna ryggplager, og forstår ikkje 

korleis dette har komme fram. Landslagstrenar stadfester dette, utøvar oppdatera både han og 

sportssjef om det skulle oppstå ein skade. Den andre utøvaren som var omtalt melder tilbake at 
knea for det meste er bra då ho har hatt ei grundig opptrening på dei. Den siste utøvaren er 

junior og vil få tre veker mellom EM og Nordisk. Begge utøvarar er svært oppgitt over å ikkje 

kunne få delta i sine siste Nordiske meisterskap som ungdom for den eine og junior for den 
andre, eg presisera at eg i mi vurdering legg helsesituasjonen over deira ønskje. 

  

I den anledning bed eg om ei ny handsaming av følgjande sak: 
  

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

 
III. Toppidrettsutvalget (TU) 

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 tok saken til orientering 

  

Basert på feil informasjon i førre møte vert saka tatt opp til ny handsaming.  
  

Det vert lagt fram følgjande framlegg til vedtak: 

Ronja Lenvik, Lea Berle Horne og Julia Jordanger Loen er kvalifisert og vert tatt ut til Nordisk 
meisterskap på Island den 12-13 november. Ved behov vil det kunne bli gjort ei helsevurdering 
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på dei grunna tett stemneprogram, dette vil i tilfelle bli gjort i regi av helseavdelinga til 
Olympiatoppen. 

  

Ein utøvar vil ikkje få reise om det ikkje vert tilrådd frå Olympiatoppen, og styret bed om at dette 
vert lagt inn i framtidige uttaks og kvalifiseringskriterie og skal sjølvsagt gjelde alle utøvarar.  

  

Utøvar si helse har høgste prioritet, dette er det viktig at både NVF, klubbar og utøvarar har i 
høgsetet både ved uttak og aksept av dette.  

  

Vedtak: Et flertall i styret vedtok forslaget, 4 mot 1. 

 

Protokoll tilførsel I: 

Flertallet i vedtaket vil at det skal komme frem at en vil rette opp en «urett», som ble begått i 

første vedtak. Det tas ikke lett på å gjøre om et styrevedtak, men det er flertallets oppfatning at 
beslutningen ble tatt på et feil grunnlag. I etterkant har styret blitt gjort oppmerksom på relevante 

opplysninger, som har stilt saken i et nytt lys. Styret forutsetter at prosesser knyttet til 

helseopplysninger som er relevante for uttak, vi være ryddigere og mer presise når de blir lagt 
frem under fremtidige styremøter.  

 

Protokoll tilførsel II: 

Børge Aadland stemte imot. Han la til grunn at hensynet til utøvernes fremtidige 
utviklingsmuligheter og deres helse må gå foran utøvernes ønske om å delta på alle stevner i dette 

tilfellet. I denne sammenheng vises det til hvordan høy stevnebelastning på våre ungdoms- og 

juniorløftere i sesongen 2021-2022 medførte flere alvorlige skader for flere utøvere (både de 
aktuelle utøverne og flere andre utøverne som har vært knyttet til satsingsgruppe, landslag og 

rekruttlandslag). De unaturlig mange belastningsskadene blant våre ungdoms- og juniorløftere i 

sesongen 2021-2022 viser alvorlighetsgraden på disse skadene. Flere av utøverne som har vært 

skadet har fortsatt ikke kommet tilbake til det nivået de var på for 8-12 måneder siden. (I tillegg 
er andre utøvere som ville vært aktuelle for disse aldersbestemte stevnene fortsatt skadet eller 

under opptrening). Å omgjøre tidligere vedtak vil også stride mot hensynet til likhet og 

rettferdighet for de utøverne som allerede har foretatt ansvarlige valg ved å velge bort 
et internasjonalt stevne i perioden oktober-november. 

 

Sak 81/22: NM veka. Sak 77 /22 
 

Det ble orientert fra møte med NM veka onsdag 26 oktober hvor NRK og NIF deltok. Der ble det 
igjen bekreftet at vektløfting skulle arrangeres i Fjellhallen i Stjørdal. 

 

Styret tok en gjennomgang av besvarelsene ifm. evaluering NVFs deltakelse i NM Veka 2022. 
 

Styret konkluderte med å vedta følgende: 

 

Vedtak I: Styret vedtok på grunnlag av evaluering av NM Veka 2022 at vektløfting ikke deltar på 
NM Veka 2023.  GS gir de rette instanser beskjed om dette. 

 

Vedtak II: Nidelv IL i Trondheim ble tildelt NM senior 11 – 12 mars 2023 i uke 10. 
Sted: Blussevoldhallen. Overnatting: Scandic Lerkendal.  

  

Ordinære saker 
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Sak 82/22: Nasjonalt anlegg for vektløfting 

Tryggve Duun og Stian Grimseth var inhabile under behandlingen av saken 

 

Mottatte søknader, oppdatert informasjon. 

 

• Sunnfjord Idrettsråd 

• Trondheim Atletklubb  

 
GS orienterte ift et svar fra NIF ved Torstein Busland. Han hadde lagt ved et føringsdokument ifm. 

krav som gjelder. Det ble henvist til 6 punkt dokument når det gjelder føringer for å komme i 

betraktninger. I dokumentet legges det stor vekt på at det skal arrangeres større internasjonale 
mesterskap. 

Trondheim ble av flere nevnt som en gunstigste lokasjonen ift at det er en universitetsby og gode 

tilbud for øvrig. 
 

Hilde ba om at ved et vedtak må flest mulige stemmeberettiget styremedlemmer være til stede. 

 

Vedtak: Saken utsettes inntil flere styremedlemmer er deltakende i beslutningen. Et nytt møte 
gjeldende dette blir gjennomført så snart som mulig.  

 
 

Sak 83/22: Økonomi 2022. Sak 74/22 
 

INTERNKONTROLL: 

I. Status regnskap  

 

Regnskapsfører Erling Benjaminsen har «kjørt» en statusrapport 
 

Det ble kommentert følgende: 

- Det er purret flere ganger til det Finske vektløfterforbundet da vi ikke har mottatt faktura fra 

Finland ifm. Nordisk senior 
 

- Styret etterlyste en kalkyle ut året som viser hvordan situasjonen vil se ut 

 

- Det ser ikke ut til at Kvadraturen klarer å innfri ift kontrakten om levering av de kurs som 
skulle arrangeres i 2022. Dermed vil inntekt i budsjettet gå glipp av NOK 120 000-. 

 

- Det ble kommentert at toppidrett nært har nådd budsjett taket, sportssjefen nevnte at det 
kunne komme mere penger. 

 

Vedtak I: Styret ber om at det tas et møte med Kvadtraining for å få en avklaring på hvorfor dette 
ikke har latt seg gjennomføre. Styret var dessuten tydelig på at det må gjennomføres et møte med 

Kvadraturen Training der en får gjort opp en endelig status rundt hva som er levert ihht kontrakt 

og innbetalt beløp. Videre må det avklares om resterende del av kontrakten vil bli levert eller om 

inngått avtale skal termineres. Tryggve følger opp denne saken. 
 

I.I. Status søknader mangfoldprosjekt. 

 

Vi har mottatt avslag på våre 2 søknader. 

Rebekka har vært i kontakt NIF, utfra dette vil søkes i neste runde. 

 
Vedtak: Styret tok saken til orientering 

 

I.II.  Ny nettside.   UA 
 

Rebekka orienterte  
Innhentet tilbud fra NIF. Denne vil koste NVF NOK 3000,- pr mnd. 
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Ikke noen etableringsutgifter. Økonomisk vil denne bli en deling med VM 2025. 
 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

 

I.III Møte med KU torsdag 27 oktober 

 

Orientering  

Fra NVF møtte president og gen sek 

Fra KU møtte leder Dag Rønnevik og Emma Hald 

Generell innledning.  

KU leder minnet på følgende informasjon han tidligere har bedt om: 
-Få dokumentert bankinnskudd ifm. innløsing av A Haugseths minnefond.. 

-Å få lesetilgang i Visma  

-Stilte spm ifm. justering av budsjett utover det Tingvedtatte forslaget. 
-Bedt NVF om vurdering om det tilstrekkelig sikkerhet ved avholdelse av digitalt Ting. 

Spesielt om det er god nok kontroll over det til enhver tid antall stemmeberettiget delegater 

ved avstemning. 
 

Ellers ble det stilt spørsmål vedrørende. 

-GDPR. 

Hva er definisjonen på personvern? 
Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne 

personopplysninger. Alle mennesker har en ukrenkelig egenverdi. Som enkeltmenneske har du 

derfor rett på en privat sfære som du selv kontrollerer, hvor du kan handle fritt uten tvang eller 

innblanding fra staten eller andre mennesker. 
 

-Åpenhetsloven 

 
NVF skal jobbe videre med dette og gi et svar til KU. 

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering 

 

Sak 84/22. Prosjekt VM 2025. 76/22. 

Orientering v/ NVFs representant Hilde Næss og daglig leder Stian Grimseth.  

Stian orienterte om arbeidet spesielt med å få budsjettet i havn.  

Vedtak: Styret tok saken til orientering 

 

Sak 85/22: Styrets utvalg 2021 – 2023. Sak 76/22:  

 

I. Organisasjonsutvalget (OU) 

 

I.I NVFs administrasjon 

 

Søknader utlyst generalsekretær: 

Tryggve Duun sa seg inhabil og forlot møtet mens saken ble drøftet.  

 
OU leder Hilde Næss orienterte om  

- antall søknader 15 stk 

- videre prosess ifm. intervju, tidslinje for 1. og 2. gangs intervju  

 

OU ba styret om et mandat til å fullføre ansettelsesprosessen og gi en endelig innstilling til styret 
innen utgangen av november. Styret ga følgende styremedlemmer mandat:  
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- Stian Grimseth  
- Hilde Næss 

- Tinna Henriette Ringsaker 

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering 

 

I.II Seminar 2023 lørdag 25 mars 

Sted: Scandic Oslo Hotell Gardermoen kl 12.00 

Reservasjonsnummer på bookingen 48201600 

Det vil være ulike tema på lørdag før Tinget. 

Det vil inviteres ledere, trenere og utøvere. 

 
Vedtak: Styret tar saken til orientering 

I.III Ting søndag 26 mars 

Sted: Scandic Oslo Hotell Gardermoen kl 10,00 

Reservasjonsnummer på bookingen 48201600 

Aktuelle saker styret fremmer forslag til Tinget: 
 Opprette et utøverutvalg og dets oppgaver mandat 

Det jobbes videre med dette. 

 

Andre saker som kan være aktuelle å fremme fra styrets side til Tinget, jobbes det videre med 
og legges frem til behandling i styret. 

Vedtak: Styret tar saken til orientering 

II. Breddeutvalget (BU). 
 

II.I. Development Program 2022 
Et referat fra seminaret 30 september – 2 oktober med regnskap blir sendt IWF innen fristen for 

rapportering. IWFs økonomistøtte er ved det optimal gjennomført og rapportert kurs $6000. 

UA jobber med dette, og vil levere rapport når de forskjellige økonomiske utlegg er kjent. 
 

Vedtak: Styret tar saken til orientering  

 

 

II.II. Kurs - prosjektet. 
Orientering om mottatt mail fra Kvadtrening ifm kursoppdraget. 
NVF tar et møte med Kvadtraining om hvorfor arbeidet dette har stoppet opp. Avklare de 

økonomiske forpliktelsene som kontrakt beskriver. 

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 
 

II.III. Kurs - prosjektet. 
Det har blitt initiert et Trener I kurs i Storhamar, Hamar 
Dette har sin bakgrunn i at det i området rundt Mjøsa har det blitt ikke mindre enn 3 nye klubber på 

kort tid. 

Ringsaker Functional Fitnessklubb GR34110002470  liabo@ektetreningsglede.no 
Storhamar Functional Fitness og Atletklubb GR34030002470 marenfram@hotmail.com 

Mjøsa Functional Fitness og Atletklubb  GR05020131470  simen@elitegym.no 
 

Instruktør ved kurset blir Roger Myrholt 
 

Vedtak: Styret tar saken til orientering  

mailto:marenfram@hotmail.com
mailto:simen@elitegym.no
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II.IV. Trenermøte 27 oktober 2022. 

Stian, Børge, Rebekka,  

Arbeidet med plan frem mot seminar 25 mars 
 

 

II.V. Planlegging av trener oppfølging.  

Trenermøte 14 – 15 januar 2023. 

Beskrivelse av arbeidet fremover, bla teams møter. 
 

Vedtak: Styret tar saken til orientering 

 

IV. Toppidrettsutvalget (TU) 

Leder i TU Børge Aadland orientere sammen med sportssjef Stian Grimseth. 

 

IV.I. VM senior i Colombia. Bogotá. 5 desember 16 desember 

Ikke noe nytt å informere. 

Vedtak: Styret tar saken til orientering 

 

 

IV.II. Nordisk ungdom - junior Island 

Kort orientering 

Vedtak: Styret tar saken til orientering 

 

IV.II. Landslag 2023 

Det arbeides med en oversikt som vil publiseres når dette arbeidet er ferdig. 

Vedtak: Styret tar saken til orientering 

 

IV.III. Landslagskontrakter, kombinasjon antidoping og representasjon kontrakt. 

Oppdatering av disse kontraktene. 

Vedtak: Styret tar saken til orientering 

 

Sak 86/22: Neste styremøte 
 

Avtales når en ser behov. 
 

 


