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               Trondheim 27 desember 2022 

 

Referat styremøte nr 13 Teams tirsdag 20 desember 2022 kl 17,00. 
 

Møtt: 

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

Varamedlem: Randi Schei 

Ansatte:   Generalsekretær Arne Grostad, utviklingsansvarlig Rebekka Helen Fremstad. 

Påtroppende GS: Svein Erik Edvardsen 
Forfall: Tinna Ringsaker, og Bendik Dalen. 

 

Åpning: 
President Stian Grimseth åpnet møtet med å gratulere Solfrid Koanda med hennes 3 VM gull i Bogotá, 

Colombia. En fantastisk prestasjon etter noen måneder med usikkerhet ifm. at hun har hatt en håndleddsskade. 

Solfrid er Norges første kvinnelige verdensmester i vektløfting. Hun ble en overlegen vinner. 
 

Han sa at denne prestasjonen gjør det inspirerende å fortsette arbeidet fremover mot OL i Paris i 2024 og VM 

på hjemmebane i 2025. Samtidig uttrykte han håp at dette vil løfte norsk vektløfting opp og frem. 

I nasjonskampen ble Norge nr 5 blant kvinner. 
 

Gjennomgåelse av referat fra styremøte nr 11 - nr 12   2022.  

 

Referatsaker: 

Approbering/flytting/avlysing av stevner: 

11112022 Flytting av stevne Trondheim AK fra 24 november til 3 desember kl 12,00 

11112022 Avlysing av stevne Trondheim AK 14 desember. 
14112022 Avlysing av stevne AK Bjørgvin 16 november. 

22112022 Approbering av stevne Leangen AK 3 desember kl 10,00 

23112022 Flytting av stevne Haugesund VK fra 29 desember til 15 desember kl 18,00. HTG  
04122022 Flytting av stevne Gjøvik AK fra 10 desember til 28 desember. 

22112022 Approbering av stevne Leangen AK 7 januar 2023   kl 10,00 

22112022 Approbering av stevne Leangen AK 14 desember 2023 kl 10,00 
12122022 Flytting av stevne Stavanger VK fra 29 desember til 31 desember. 

 

Innmeldelse av ny klubb: 

 

Grimstad Atletklubb. 

Agder idrettskrets har mottatt søknad om opprettelse av ny vektløftergruppe i Grimstad Functional 

Fitnessklubb. Samtidig ønsker de å endre navn på klubb til Grimstad Atletklubb. 
 

GS har gitt svar til Agder idrettskrets ,ved Per Ivar Bristøl, 08 november 2022 om at Grimstad Atletklubb er 

hjertelig velkommen. 
 

Høybråten og Stovner IL . 

Oslo Idrettskrets har mottatt søknad om opprettelse av ny klubb Høybråten og Stovner IL og at det søkes 

medlemskap i Norges vektløfterforbund  
 

GS har gitt svar til Oslo Idrettskrets 08 desember 2022 om at Høybråten og Stovner IL er hjertelig 

velkommen. 
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Klubboverganger 

 

30112022 Anna T. Omdal melder overgang fra Vigrestad IK til Stavanger VK. Impliserte klubber melder at 
det er i orden. 

 

12122022 Andreas Klinkenberg fra Nidelv IL melder klubbovergang fra Nidelv IL til Stavanger VK. 

Impliserte klubber melder at det er i orden. 
 

 

Styrevedtak via e-mail 

 

Sak 88/22: Arrangøren av NM senior 2023. 
 

Nidelv IL fikk en utfordring ift. hallen de hadde blitt tildelt av Trondheim kommune. 

Forslag til ny dato er 4-5 mars 2023. Ny hall Husebyhallen. En meget godt egnet hall.  

 
Vedtak: Styret vedtar at NM senior 2023 flyttes til helgen 4 - 5 mars. (uke 9) 

 

 

Sak 89/22: Rutine for varsling. 
 

Det ble vist til vedlagte forslag til varslingsrutine. 
 
Vedtak: Rutine for varsling vedtas, og forbundsstyret oppnevner nye saksbehandlere etter hvert Forbundsting. 

 

 

Sak 90/22: Ny parastrategi for Norsk idrett  
 

NIF har vedtatt ny parastrategi. 
For at mennesker med funksjonsnedsettelser skal oppleve glede ved idretten, er det både viktig at en skaper 

gode sosiale miljøer, og at trenere innehar kompetanse til at den enkelte kan oppleve mestring og utvikling. 

«En idrett – like muligheter».  
https://www.paraidrett.no/contentassets/0a6c142359e1494897670bb22d77f62e/parastrategi-for-norsk-

idrett.pdf  

 
Vedtak: Styret tok saken til orientering  

 

Sak 91/22: Opprettelse av utøverutvalg 
NVF ønsker å opprette et utøverutvalg. Utvalget skal bidra til medbestemmelse for utøvere på alle nivå og i 

alle aldre. 

 
Vedtak: Forbundsstyret oppnevner utøverutvalg der minst to medlemmer skal være under 19 år. Utvalgets 

mandat utarbeides av Forbundsstyret. Dersom utvalgets leder ikke formelt er en del av Forbundsstyret 
inviteres vedkommende til styremøter med talerett. 

 

 

Sak 92/22: Endring av henvisning i teknisk reglement  
 

Det henvises til feil paragraf i teknisk reglement vedrørende saksjonsbestemmelsene i NVFs lov.  

 
Vedtak: Kapittel 2 stevnedeltakelse §12 pkt. 9. Brudd på bestemmelsene i §12 sanksjoneres iht NVFs lov, § 

24. endres til §16. 

 

https://www.paraidrett.no/contentassets/0a6c142359e1494897670bb22d77f62e/parastrategi-for-norsk-idrett.pdf
https://www.paraidrett.no/contentassets/0a6c142359e1494897670bb22d77f62e/parastrategi-for-norsk-idrett.pdf
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Sak 93/22: Forslag til president kandidat til valget i NIF 2023 
NVF foreslår for valgkomiteen i NIF Åsne Havnelid som presidentkandidat ved valget i mai 2023.  
 

Vedtak. Forslaget sendes valgkomiteen innen fristen 10 desember 2022. 
 

 

Styrevedtak TEAMS møte 

 

 

Ekstraordinært styremøte 09 november 2022. 
 

Sak 81/22: Nasjonalt anlegg for vektløfting. 
 

Behandlingen av de to søknadene ifm. Nasjonalanlegg 
 

Stian Grimseth og Tryggve Duun hadde meldt seg innhabile i saken.  

 

Møtt etter innkalling: 
Styret: visepresident Børge Aadland, styremedlem Hilde Næss,  

Varamedlemmer: Bendik Dalen,  

Ansatte:  Generalsekretær Arne Grostad, utviklingsansvarlig Rebekka Helen Fremstad. 
 

Forfall: Tinna Ringsaker 

 
Innkalte personer fra de to søkerne: 

Sunnfjord Idrettskrets Jan Herstad – Lars Vegsund 

 

Trondheim Atletklubb: 
Ole Erik Raad – Ketil Wiik Johnsen 

 

Disse hadde en presentasjon av sine søknader 
 

Bakgrunn: 

I forbindelse med kartleggingen av interesse for nasjonalanlegg for vektløfting mottok NVF 

prosjektbeskrivelser fra 2 interessenter: 

Idrettsrådet i Sunnfjord/Tambarskjelvar IL med "Førde Arena" 

Trondheim Atletklubb med "Leangen Aktivitetshus" 

NIF anbefaler NVF per brev av 31.10.2022 å vurdere de to foreslåtte anleggene opp mot:  

1. formålet med nasjonalanleggsordningen 

2. de seks kriteriene (se vedlegg) gitt i tabell 1 i retningslinjene som er de kriteriene først NIF, og så 

Kulturdepartementet vil vurdere en evt søknad fra forbundet opp mot  

NVF har besluttet å sende søknad om status for nasjonalanlegg for Førde Arena. De to søknadene hadde 

ulike styrker og svakheter som ble grundig diskutert i styret. Diskusjonene var basert både på selve 

søknadene og deres presentasjoner for styret. Det er styrets vurdering at Førde Arena oppfyller flest 

kriterier i tabellen NIF henviser til. Styret legger spesielt vekt på evnen til å arrangere EM og VM, som er 

et ufravikelig krav til å oppnå status som nasjonalanlegg. TAK har eksplisitt skrevet i søknaden at store 

internasjonale arrangementer ikke vil kunne arrangeres i Leangen aktivitetshus, men må heller flyttes til 
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Trondheim Spektrum. Det er styrets oppfatning at det vil svekke NVFs søknad i så stor grad, at det ikke ses 

på som realistisk å få den gjennom det trange nåløyet.  

Førde Arena ligger i en region som allerede har vist vilje og evne til å arrangere EM. Regionen har også 

fått tildelt VM for 2025. Styret i NVF vil legge vekt på at hensikten med å søke om status som 

nasjonalanlegg har et lengre perspektiv enn mot 2025. Dette vil være en investering i vektløfteridrettens 

fremtid, som vil gagne hele nasjonen. 

Vedtak: NVF har besluttet å sende søknad om status for nasjonalanlegg for Førde Arena. 

 

 

Sak 94/22: Økonomi 2022. Sak 83/22 
 

INTERNKONTROLL: 

I. Status regnskap  

 

I.I Møte med Kvadtraining tirsdag 06 desember 2022 
 
Bakgrunn var et styremøtevedtak i møte 11/22 vedrørende at Kvadtraining ikke har levert som forventet. 

 

I møtet møtte for NVF GS Arne Grostad, utviklingsansvarlig Rebekka H. Fremstad, styremedlem Tryggve 

Duun.  Fra Kvadtraining; Nicolai Eck og Bendik Dalen. 
 

Representantene fra Kvadtraining orienterte om at de ikke hadde lyktes med å få noen kontrakter tross 

mange forsøk. Klubbene har i dagens situasjon ikke økonomi til å kjøpe kursene. Under møtet gikk 
Tryggve Duun gjennom intensjonsavtalen. Manglende arrangerte kurs vil få konsekvenser for NVFs 

regnskap for 2022. NVF vil stå i minus med NOK 120 000,- som følge av at Kvad training ikke har oppfylt 

kontrakten. Partene ble enige om at avtalen om utbetaling også i 2023 skulle termineres, og at Kvadraining 
skal jobbe videre med å skaffe nye klubber i 2023 uten videre kostnad for NVF.  

 

Partene ble videre enige om at NVF, v/Rebekka Fremstad, skal jobbe videre sammen med Kvadtraining om 

detaljene rundt kurs i 2023. Dette har resultert i følgende avtale: I løpet av 2023 skal Kvad training avholde 
6 kurs hvorav 3 er klubbutviklingskurs og 3 er aktivitetskurs. Klubbutviklingskursene skal resultere i nye 

klubber. Prioriterte steder skal være der NVF ikke har klubber og aktivitet i dag. Kursene er gratis for 

klubbene, foruten om reise og opphold for kursholder.   
 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

 
 

I.II  Møte med Kvadraturen IK tirsdag 06 desember 2022 

 

Styret ble orientert om innholdet i diskusjonen i møtet. 

 

Vedtak: Framtidige utbetalinger fra NVF til klubbmedlemmer eller klubber, skal sees i sammenheng med 

klubbens økonomiske forpliktelser til NVF. 

 

I.III Statusrapport vedrørende regnskap for 2022 
 

Det ble vist til vedlegg nr III. 

Ordinære saker 
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Stian og Arne gikk igjennom status i regnskapet med en kalkyle for årets slutt. Det er fremdeles noe 

utestående beløp som det skal jobbes med. 

 

Det ser pr i dato ut som om en kommer i mål omtrent som det Tingvedtatte budsjettet for 2022. 
 

Styret presiserte at de må få hyppigere og mer nøyaktige statusrapporter med kalkyle løpet av 

regnskapsåret. 
 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

 

 

 

I.V. Stipender fra Aksel Haugsets ungdom minnefond 

 
I tråd med fondets kriterier og ønsker fra grunnlegger Aksel Haugseth, skal fondet 

benyttes til gavn for norsk vektløfting med særlig at ungdomsutøverne skal nyte godt av dette.  

 

Kandidat i 2022: Ved European Weightlifting U 15 - Youth Championships Razyn,- POL 10 – 17 August 
fikk Lea Berle Horne fra Tromsø AK, sølvmedalje i støt og sammenlagt  (totalt NOK 10 000,-) i 

mesterskapet. Hun satte norske rekorder i ungdom-junior og senior utenom i rykk i junior og senior. 

 
Vedtak: Styret godkjenner et tak for uttak fra fondet i 2022 på NOK 40 000.  

 

 
 

I.V Bonuser ifm. medaljer i internasjonale mesterskap 
 
Størrelsesorden på bonusen til Solfrid Koanda i VM er 2 x plassering totalt. Totalt NOK 80 000,- 

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 
 

Sak 95/22. Prosjekt VM 2025.  Sak 84/22. 
Orientering v/leder Stian Grimseth.  
Arbeidet er godt i gang, det er signert en avtale med Eleiko ifm. utstyr. 

Det arbeides videre med en logo og video presentasjon  

Vedtak: Styret tok saken til orientering 

 

Sak 96/22 Bærekraftig samfunn  
Idretten er en svært viktig premissgiver for et bærekraftig samfunn. Norges idrettsforbund har nå lansert en 

bærekrafts strategi som gir retning og tydelighet for norsk idretts arbeid med bærekraft. 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/norges-idrettsforbund-lanserer-ny-barekraftsstrategi/  
 

Vedtak: Styret tok saken til orientering  

 
 

Sak 97/22: Styrets utvalg 2021 – 2023. Sak 85/22:  

 

I. Organisasjonsutvalget (OU) 

 

I.I NVFs fremtidige administrasjon 
Leder Hilde Næss orienterte. 

Hun refererte til et møtet 12. desember ved Ullevål stadion. 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/norges-idrettsforbund-lanserer-ny-barekraftsstrategi/
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Temaet under møtet var bla en gjennomgang av arbeidsoppgaver for GS.  
Følgende deltok på møtet: Hilde Næss, Stian Grimseth, Tryggve Duun, Rebekka H. Fremstad, Svein-Erik 

Edvardsen. 

 
Påtroppende GS har jobbet med dette etter ovenfor nevnte møte, og la frem forslag om at det utlyses en 

konsulent stilling med frist innen midten av januar. Arbeidssted Ullevål Stadion 

 

Vedtak: Styret vedtok forslaget fra påtroppende GS.  

 

 

I.II NVFs kontor Ullevål Stadion 
Orientering. 
Dette arbeidet er satt i prosess 

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

 

I.III Seminar 2023 lørdag 25 mars. 
Eventuell ny informasjon 
Sted: Scandic Oslo Hotell Gardermoen kl 12.00 

Reservasjonsnummer på bookingen 48201600 

Ulike tema på laurdagen før Tinget. 

Invitere ledere, men også trenere og utøvere. 

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

 

 

I.IV 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. 
- Vurderes å foreslå ulike styrerepresentanter som er på valg, et rulleringssystem 

- Andre saker som kan være aktuelle å fremme jobbes det videre med og legges frem til behandling i 

styret. 

 
Invitere NIFs representant i Idrettsstyret Astrid Strandbu  astrid.strandbu@uit.no 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

 

I.V Forslag til kriterier for tildeling av utmerkelser 

Det ble vist til vedlegg. 

 

OU ved Tryggve Duun orienterte ift et notat om saken. 

Det dreier seg om forskjellige utmerkelser. 
Styret var positiv til forslaget. 

 

Vedtak: Styret anbefaler at OU arbeider videre med dette slik at det legges frem et forslag til Styret i 
januar 2023. 
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II. Breddeutvalget (BU). 
 

II.I. Development Program 2022 
IWF har bekreftet mottatt rapport. 

Enda ikke mottatt del 2 på ca kr 30 000,- i støtte fra IWF.  

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering  
 

 

II.II. Trener 1 kurs. 
Trener I kurs i Storhamar, Hamar i regi Østlandet VR. 

Instruktør ved kurset var Roger Myrholt. 

 
Det ble få deltakere, men ellers positivt tilbakemeldinger. 

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 
 

 

II.III. Trenermøter  
Stian, Børge, Rebekka,  
Arbeidet med plan frem mot seminar 25 mars 
 

Vedtak: Styret tar saken til orientering 
 

 

II.IV. Planlegging av treneroppfølging.  
Trener møte 27 – 28 jan 2023 

Beskrivelse av arbeidet fremover, bla mulighet for å benytte teams møter. 
 

Vedtak: Styret tar saken til orientering 

 

 

III.Toppidrettsutvalget (TU) 

 
III.I. Utvalget arbeide med fremtidige planer. 

Leder i TU Børge Aadland orientere fra møtet i utvalget torsdag 15. desember 2022 kl 2030–2230. 
Til stede: Stian Grimseth, Malin A. Forberg, Thomas Eide, Odd Gunnar Røyseth 
 

Ifra det fyldige møtereferatet ser en det omhandler: 

 

Strategi-plan: Vektløftingen vil 2022-2026 

- Uttak av landslag for 2023, nytt av året uttak av landslag U23 år. 

 
Dokument beskrevet kvalifiseringskrav og perioder for internasjonale konkurranser i 2023 

 

Dokumentene fra møtet legges ut på NVFs nettside 

 
 

III.II. Fremtidig trener organisering 

Sportssjef Stian Grimseth orienterte i den grad dette var mulig angående dette. 

 

Styret har forståelse for at informasjon ifm. disse type saker skal være forsiktige. 

 

Det er foreløpig opprettet en kontakt med tysk trenermiljø som vil hjelpe NVF fra nyttår  
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Sak 98/22 Ny poengtabell 
Ny internasjonalt Sinclair tabell, Tryggve Duun orienterte om forslaget. 

Den nye tabellen gir, ifølge de som er gode på statistikk, en bedre sammenlikning av lette og tunge menn enn 

den gamle, men den favoriserer fortsatt de letteste kvinnene tydelig framfor de tyngre. 

 
I tillegg har vi en mulighet til å bruke den nye tabellen der alle som er tatt i doping er tatt ut av 

datagrunnlaget. Der har man også brukt 90 prosent til en stedet for verdensrekordene som utgangspunkt. Da 

unngår vi at et superresultat som verdensrekord påvirker hele grafen i en eller annen retning.   
Sinclair er så innarbeidet i hele verden at de fleste velger den til tross for at den kan dokumenteres statistisk 

ikke å være rettferdig for jentene.  

 

Linken til ny Sinclair: https://www.beyondlifting.org/2022/new-sinclair-coefficients-available/ 

 

Vedtak: Styret vedtar at ny Sinclair tabell innføres fra i januar. Protokoller må oppdatere ift dette. 

 

Sak 99/22: Neste styremøte 
 

Et januarmøte vil bli definert etterhvert 

 

 

 

  

https://www.beyondlifting.org/2022/new-sinclair-coefficients-available/
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VEDLEGG:  Sak 89/22: Rutine for varsling. 
 

Det ble vist til vedlagte forslag til varslingsrutine. 

RUTINE FOR HÅNDTERING AV VARSEL  
FORARBEID 

Før saksbehandling av et varsel begynner, er det viktig å få på plass hvem som skal være saksbehandlere, 

planlegge gangen i saken og avklare ansvar for oppfølging av involverte personer. Det er også viktig å 

tenke på hvordan dere vil gjennomføre saksbehandlingen og oppbevare informasjonen knyttet til saken. 

 

Før saksbehandlingen starter må følgende avklares: 
• Saksbehandlere og deres ansvar  
• Hvordan oppfølging av personer involvert i saken skal skje 
• Hvilket system for behandling av varsler skal benyttes – normalt sett MittVarsel 

 

Oppnevne saksbehandlere og deres oppgaver 

I alle varslingssaker skal det oppnevnes to saksbehandlere som har ansvar for håndtering fra start til slutt. 

Saksbehandlere kan oppnevnes av styret per sak, eller oppnevnes for en periode og så tildeles saker 

ettersom de kommer inn. 

Saksbehandlere oppnevnt av styret: Hilde Næss, Børge Aadland  

Ved inhabilitet av en eller flere i styret skal saken videreføres til: Randi Schei  

 

Det er saksbehandlernes ansvar å vurdere, undersøke og lage en innstilling til konklusjon i 

varslingssaken, før styret så fatter vedtak. Det er også et viktig ansvar å sørge for at partene i saken blir 

ivaretatt, og at prinsippene for en god saksbehandling følges. I tillegg er det en viktig oppgave å sørge for 

at alle handlinger, møter eller andre aktiviteter føres i Mitt Varsel. Dette er viktig for sporbarheten i 

etterkant av saken, dersom det skulle komme spørsmål, og et godt verktøy for saksbehandlerne når de 

skal oppsummere saken til slutt. 

 

Prinsippene for god saksbehandling er å være upartisk og ikke ha personlige interesser i saken (habilitet), 

å ikke dele fortrolig informasjon (konfidensialitet), og at den det varsles om, får forklare seg om det hen 

er anklaget for (kontradiksjon). 

 

Tidsperspektiv  

Et varsel skal bekreftes mottatt innen 3 arbeidsdager. I bekreftelsen skal det gis et estimat på 

behandlingstid etter hvor omfattende saken er. En varslingssak skal alltid være førsteprioritet for 

saksbehandlerne fremfor annet styrearbeid.  

 

Oppfølging av personer involvert i saken 

En god håndtering innebærer å ivareta den som har varslet og den det er varslet om på en god måte mens 

saken pågår. I alvorlige varslingssaker kan dette også inkludere andre involverte, som vitner eller 

pårørende. Noen råd til hva dere kan gjøre er: 

 
• Etablere en kontaktperson for partene i saken. Personen må gi god informasjon underveis og være 

åpen og tilgjengelig for spørsmål. Dette er spesielt viktig for å gjøre personene som er involvert 
trygge. Vær klar over at det er veldig forskjellig hva slags informasjon den enkelte har behov for. Noen 
ønsker ingen informasjon, mens andre vil ta mye kontakt. 

• Avklar forventninger til involverte parter i starten. Dette kan være forventninger til tidsrammen dere 
ser for dere, hvordan samtaler vil bli avholdt og hva den enkelte kan få innsyn i. 

• Om det er et ønske fra varsler eller personen det er varslet om, hjelp til å finne en god støtteperson 
som kan stille opp underveis og i etterkant av saken. Personen kan bidra som samtalepartner, og også 
være med i selve møtet med saksbehandlerne om det er et ønske. De fleste vil finne en slik person på 
egenhånd, men har de ikke det, er det et viktig tiltak for å øke trygghet i det som for mange kan være 
en krevende prosess. 
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• Evaluer jevnlig om én eller flere av partene i saken har behov for profesjonell støtte. Hverken 
saksbehandlere eller støttepersoner bør ta rollen som psykolog, og bør kontakte sosial legevakt ved 
akutt behov for psykisk helsehjelp eller lokal DPS for oppfølging i hverdagen. 

 

ETTERARBEID 

Det er viktig å sikre en god avslutning og oppfølging av varslingssaken. Et godt etterarbeid 

inkluderer både å informere om saksgang og konklusjon i saken til riktige personer, at 

konklusjonen i saken følges opp, og at informasjon i saken er oppbevart på en sikker måte. 

 

Informere involverte parter 

Når styret har fattet et vedtak om utfallet av varslingssaken, skal både den som har varslet og den det er 

varslet om få informasjon om dette. Informasjonen skal deles med de i separate brev, slik at de mottar 

informasjonen skriftlig. Brevet bør sendes på sikker måte til mottaker. Dette kan enten gjøres via 

kommunikasjonsfunksjonen i MittVarsel, på e-post som er kryptert eller via normal post. 

Dersom det er andre involverte, skal de få informasjon om at saken er ferdig behandlet, men de skal i 

utgangspunktet ikke få detaljene om utfallet av varslingssaken. Det kan imidlertid være unntak, men dette 

må vurderes konkret i hver enkelt sak. Ta gjerne kontakt med din idrettskrets eller rådgivere i NIF dersom 

du er usikker. 

 

Følge opp konklusjon og vedtak i saken 

Styret skal etter å ha informert partene om utfall, også følge opp konsekvens av saken og sørge for at 

reaksjoner som er gitt gjennomføres. 

Dette kan innebære å informere andre organisasjonsledd om saken, eller å sende den videre til 

påtalenemda. Men det kan også være at reaksjonen kun gjennomføres innad i organisasjonsleddet. 

 

Oppsummere, lagre og avslutte saken 

Det er viktig å sørge for at all relevant informasjon i saken er lagt inn og lagret på en trygg og sikker 

måte. Dersom du har brukt Mitt varsel, eller lignende kryptert system, kan alt fortsatt forbli lagret der. 

Har du informasjon lagret andre steder, som på e-post eller på PC, bør dette legges inn i systemet dere 

bruker, og så skal dette slettes. 

 

Styret vil i en varslingssak få informasjon som er sensitiv. Det er viktig at denne informasjonen holdes 

konfidensiell og ikke deles med flere enn nødvendig, også i etterkant av en varslingssak. Dette er viktig 

for å forebygge at det oppstår rykter etter at en sak er ferdig behandlet. Det er et mål at personer som har 

varslet og/eller vært utsatt i en sak, føler seg trygge og ønsker å fortsette i aktiviteten som før. 

Forebygging av rykter og negative kommentarer er et viktig tiltak for å sikre dette. 

 

Varslingssaker kan oppleves som belastende for varsler, den det er varslet om og andre involverte. 

Enkelte kan trenge noen å snakke med etter at saken er ferdig konkludert. Det kan henvises til disse 

hjelpetelefonene, dersom det er behov for det. 

 

Rutinen er vedtatt av styret i styremøte X.X.2022, jf. styrereferat. 
 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/jeg-skal-hjelpe-en-varsler/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/jeg-skal-hjelpe-en-varsler/

