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Sak 87/22: Generalsekretær NVF. 
 

Møtt etter innkalling  
Styret:    Stian Grimseth, Børge Aadland, Hilde Næss, Tinna Ringsaker 

Varamedlemmer: Randi Schei. 

Ansatte:   Generalsekretær Arne Grostad. 
Forhindret fra å møte:   Bendik Dalen. 

 

Stian åpnet vedr dagens sak og Hilde redegjorde for prosessen som har vært ifm. dette og viste til 

arbeidsgruppens redegjørelse som lå ved saken. 
 

Innstilling og redegjørelse for rekrutteringsprosess i forbindelse med generalsekretærstillingen i 

Norges vektløfterforbund (NVF)  
 

På styremøtet som fant sted på Gardermoen 2. oktober, vedtok styret å lyse ut stillingen som 

generalsekretær i NVF i 100% stilling. 6. oktober ble stillingsutlysningen publisert. Søknadsfristen 
var 31. oktober, og NVF mottok 15 søknader. På styremøtet 1. november orienterte OU-leder Hilde 

Næss om status, og la frem en tidsplan for videre arbeid.  

Styret ga Tinna Ringsaker, Stian Grimseth og Hilde Næss (heretter omtalt som arbeidsgruppen) 

mandat til å gjennomføre rekrutteringsprosessen, og legge frem en innstilling for resten av styret 
innen utgangen av november.  

 

Innstilling:  

1. Svein-Erik Edvartsen innstilles som nr. 1 

2. Tryggve Duun innstilles som nr. 2 

Arbeidsgruppen anmoder styret om å vurdere følgende:  

• Prøvetid på 6 måneder 

• Konkret instruks med krav til måloppnåelse innenfor en tidsramme 

Følgende plan ble gjennomført:  

Uke 44 

31. oktober: Søknadsfrist 

1. november: Styremøte - la frem tidslinje, antall søkere og søkerliste (1 kandidat var unntatt 

offentlighet) 
2. november: Sendte brev til de som ikke blir kalt inn til intervju 

3. november: Avtalte 1. gangs intervju med aktuelle kandidater.  

Uke 45 

7. og 10. november: Intervjurunde 1 på Teams. 6 stykker ble intervjuet. Stian Grimseth og Hilde 

Næss gjennomførte intervjuene. Tinna var forhindret pga arbeid.  

13. november: Avslag til 3 av kandidatene som ikke kom videre i prosessen.  

13. november: Aktuelle kandidater til 2. gangs intervju fikk varsel om innkalling 
Uke 46 

15. november: Innkalling til 2. gangs intervju ble sendt til 3 aktuelle kandidater, samt 2 oppgaver.  

Uke 47 
22. november: 3 kandidater presenterte oppgavebesvarelsen. Møtet fant sted på Radisson Blu 

Gardermoen. Hele arbeidsgruppen var til stede.  
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23. november: Møte i arbeidsgruppen for videre prosess, referanser/ringe-oppgaver ble fordelt 

24. november: Arbeidsgruppen ringte 2 referanser hver – dvs 1 fra hver kandidat – slik at samtlige 
fikk førstehånderfaring med de respektive referanser.  

25. november: Arbeidsgruppen avholdt 2 møter for å lande innstillingen  

26. november: Innstilling sendt til styret  
 

 

Vedtak: Styret støtter arbeidsgruppen innstilling. 

 

 

 


