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Trondheim 19 mai 2022 

 

 

Referat styremøte Teams søndag kl 19,00 15 mai 2022. 

 
Møtt: 

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

Varamedlemmer:  Randi Schei 

Ansatte:    Generalsekretær Arne Grostad, utviklingsansvarlig Rebekka Helen Fremstad 

Forhindret fra å delta: Bendik Dalen, 

 

Gjennomgåelse av referat fra styremøte nr 4 2022.  

 

Referatsaker: 

Approbering/flytting/avlysing av stevner: 

02.04.2022 Gjøvik AK  Mottatt underkjent stevneprotokoll. flyttet stevne uten å varsle NVF. 

04.04.2022 Tysvær VK  Approberer stevne onsdag 18 april kl 17,00 
04.04.2022 Grenland AK  Approberer stevne lørdag 23 april kl 12,00 

12.04.2022 T&IL National  Approberer stevne torsdag 28 april kl 19,00 

15.04.2022 Kvadraturen IK Approberer stevne lørdag 23 april kl 12,30 
18.04.2022 AK Bjørgvin   Approberer stevne onsdag 27 april kl 18,15 

15.04.2022 Leangen AK  Approberer stevne lørdag 30 april kl 11,30 

21.04.2022 Oslo AK  Approberer stevne onsdag 27 april kl 18,00 

26.04.2022 Tønsberg-Kam. Approberer stevne fredag 06 mai kl 18,00 
26.04.2022 Vigrestad IK.  Approberer stevne fredag 06 mai kl 18,00 

28.04.2022 Stavanger VK  Approberer stevne onsdag 05 mai kl 18,00 

28.04.2022 Kvadraturen IK Approberer stevne fredag 06 mai kl 18,00 
 

Byttet av klubb: 

21.04.2022 Endre Dolata Gundersen melde overgang fra AK Bjørgvin til Bryggen AK. 

Klubber har bekreftet ok 
21.04.2022 Julie Dahle meldte overgang fra Spydeberg AT til Oslo AK. Klubber har bekreftet OK 

 

 
Utmeldelse av klubb. 

10.05.2022 Flaktveit Idrettsklubb har vedtatt å melde seg ut av Norges Vektløfterforbund. 

Årsmøte protokoll sak 10.2. 
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Sak 38/22: Økonomi 2022. Sak 36/22 

 
I. Internkontroll regnskap 01.01.2022 til 10.05 2022.   

 

Inntekter:  
Her er situasjonen ok. En prosess med å sende ut egenandeler i gang ift samlinger og mesterskap. 

 

Prosjektnummer 401 Norske mesterskap: 

Inntekt pr dato ifm. at NVF arrangerer NM og påmeldingsavgiften kommer inn som inntekt til 
NVF. 

 

Utgifter: 
Prosjektnummer 103 Styremøter 

Beløpet som står skal delvis refunderes ift møte i Førde 26-28 januar, som var et 

kombinasjonsmøte VM 2025 og NVFs styremøte. Utgifter som ellers er lagt inn der skal 
overføres til prosjektnummer 106 som vedrører utgifter NIFs ledermøte i Tromsø. 

 

Samlinger: 

I prosjektet toppidrett er brukt ca 80 % av de totale budsjettet, noe som gjør at en må bremse opp. 
Stian gjorde oppmerksom på at en jobber med å få inn ekstern finansiering av 

toppidrettssatsingen. I tillegg kommer økonomi ift en avholdt samling i Stavern og en planlagt 

samling i forkant av EM.  
Styret skal ha en ny internkontroll ift dette allerede ved neste styremøte den 16 juni. 

 

Noen spørsmål som ble reist under møtet av styrets medlemmer var: 

Er egenandelene på riktig nivå?  
Vil det være aktuelt å begrense antall deltakere på mesterskap og samlinger. 

Styret ba ellers GS om å splitte deltakernes kostnader ift hvilken gruppe de tilhører når de er på 

felles samlinger. Det må videre avklares hvem som skal inn under posten 221 Toppidrett og hvem 
som skal gå inn under posten 222 Ungdom/Junior 

 

Prosjektnummer 408 VM junior i Hellas  
Stian Grimseths kostnader ved deltakelse skal faktureres org VM2025 AS. 

 

EM senior i Albania. 

EM en større utgift enn budsjettert. Det er 9 aktive utøvere og 3 stk ledelse og en fysioterapeut. 
Totalt 12 personer. 

Styret ba GS passe på å splitte deltakernes kostnader som er deltakelse i EM senior sitt opphold 

på arrangørhotell som er avtalt 4 døgn. Opphold utover dette skal kostnad føres på 
prosjektnummer toppidrett prosjekter. 221.  

 

Ellers er å bemerke at billettprisene på fly er steget. 
 

Vedtak: Styret tok saken til orientering.  

II. Trenerkontrakt med Zygmunt Smalcerz.  

 

Det ble orientert om arbeidet med denne. 

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

Ordinære saker 
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III. Utviklingsansvarlig opp til 100 % stilling fra 1 august. Bestemt i et tidligere styrevedtak. 
 

Det er tidligere meldt inn til NVF at det kunne være et behov for henne i org VM2025 AS.  
Det avventes en nærmere utredning hvor stor stillingsprosjektet det dreier seg om. 
For NVFs del er en utleie av Rebekka i størrelsesorden 40 % greit.  

 

Hun blir ansatt i NVF i 100% og det økonomiske vil faktureres til VM2025 ift den 

stillingsprosent som blir bestemt. 

Vedtak: NVF kan leie ut Rebekka Fremstad inntil 40%. 
  

 

Sak 39/22. NVF mottatt brev fra AK Bjørgvin 

 
Styret har fått tilsendt fra AK Bjørgvin ved leder Johnny Sandvik. 
 

OU-leder og sportsjef orienterte om saksbehandlingen  

 

Vedtak: OU og sportssjef utarbeider et svar i samarbeid. I tillegg vil planer for høsten sendes ut før 

sommeren. 

 

Sak 40/22. Prosjekt VM 2025. 34/22. 

VM2025 VEKTLØFTING AS. 

Møte mandag 9 mai 2022 i Førde. Hilde Næss som er NVFs representant i VM 2025 

VEKTLØFTING AS orienterte fra dette første møte i organisasjonen. Organisasjonen vil stort sett 

avholde fysiske møter. Stiftelsesdokument og vedtekter ble gjennomgått. Ansettelse av Stian 

Grimseth som daglig leder ble vedtatt.  

Idrettsrådet i Sunnfjord og Sunnfjord kommune foreslo å arbeide for at Førdehuset ble etablert som 

nasjonalanlegg. Formell henvendelse fra Sunnfjord Idrettsråd er sendt til forbundskontoret.  

Vedtak: Anleggsstrategien er Breddeutvalgets faglige ansvar. Styret ber Breddeutvalget gjøre de 

nødvendige undersøkelser, slik at NVF kan svare idrettsrådet på henvendelsen.  

 

Sak 41/22: Styrets utvalg 2021 – 2023. Sak  27/22 

 

I.  Organisasjonsutvalget (OU) 
 

I.I Nidelv Cup 2022 

I anledning Nidelv Cup 2022 og vårt 60 års jubileum så ønsker vi å forsøke noe nytt. Vi ønsker å 
gjøre vår egen vri på street weightlifting. Eksempel på dette ble avholdt 23.04 i Sveits? Kort 

fortalt innebærer dette at to-og-to konkurrerer sammen, mann og kvinne. Sender ved 

dokumentasjon fra IWF som forklarer deres regler.  

 
Vi håper å kunne gjøre en vri på dette slik at vi kan invitere klubber i regionen, samt evt andre 

dyktige løftere som vil være med på et slikt unikt utendørsstevne.  

 
Vi ønsker å få bekreftelse fra NVF om at vi kan gjennomføre en slik konkurranseform, før vi 

setter i gang med planleggingen. 
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Vedtak: Styret godkjenner denne stevneformen. Norske rekorder godkjennes når kravet om at 

det er dommere fra andre enn rekordsetter. 

 

 

II. Breddeutvalget (BU). 
Rebekka orienterte. 

• Arbeidet med å få til å etablere klubb(er) i Oslo pågår. 

 

• Prosjekt «jenteløftet»: Svar på prosjektsøknaden ble at NVF får tildelt NOK 20 000,- til bruk 

med å få flere kvinnelige trenere. Status arbeidet ifm. inngått avtale med Kvadraturen 2021. 
Kontrakten beskrev at Kvadraturen skulle lage kurs og instruere i disse. Omfanget var 6 kurs 

treningsmiljø i 2022. 

Rebekka beskrev at dette er godt i gang. 
 

• Dessuten lages et nytt kurs i 4 timer tenkt brukt til å besøkende aktuelle treningsmiljø. Dette 

kurset vil inngå som en del i det kontrakts kurset. 

 

• Oppdatering av trenerkurs. (prosjektgruppe) 
Trener I er i praksis ferdig. 

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering.  

 

 

III. Toppidrettsutvalget (TU). 
 

Orientering Børge Aadland 

Han refererte til TU møte 30 april. 

Ift tidligere uttak EM i Tirana, Albania er en trener til tatt ut til EM senior. 
Malin Alise Forberg. 

 

Videre ifm. mesterskap: 
VM junior. 

Julia Jordanger Loen Breimsbygda IL og Mats Hofstad Trondheim AK. 

Mats satte norske og nordiske rekorder. 
 

EM i Albania    9 utøvere og NVF stab på 4 stk. 

Ungdoms VM Mexico   Lea Horne, Tromsø AK og Sandra Nævdal, AK Bjørgvin 

 
Stian referater fra de aktive tilstand. Bla siste helgs gode resultater i Polen. 

 

Treningssamlinger: 
Sportssjefen refererte til samlinger som har vært og de som er i en fremtidig plan. 

 

Sportssjefen har sendt ut informasjonsskriv til klubber og utøvere. 

  
Ansvarlige for lag: 

Ungdom landslag og rekruttlandslag:  Malin Alise Forberg  

Junior landslag og rekruttlandslag: Ine Andersson  
Senior landslag:  er i prosess. 
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Tenkt samlinger i sommar. 
Veke:  Dato:  Samling:    Stad:   

Veke 27: 04.07.22-10.07.22 Samling for ungdom landslag 

og rekruttlandslag 

Malin har alt søkt om arrangør for 

denne, frist for kandidatar er sett 

til 18.05.22  

Veke 28: 10.07.22-17.07.22 Samling for senior landslag + 

spissa gruppe 

Vi ønskjer vertsklubb og i tillegg 

gjerne ein ansvarleg for landslag 

senior 

Veke 32: 31.07.22-07.08.22 Samling ungdom som skal til 

EM ungdom i Polen 

Vertsklubb eller 

Toppidrettsenteret 

Veke 33/34: 10.08.22-18.08.22 EM U15/U17 Polen 

Veke 35 og ut 

året 

Plan ferdig i løpet 

av mai mnd. 

  

 

 
Vedtak: Styret tok saken til orientering 

 

. 
Sak 42/22: NM veka. Sak 35/22.   

 
 

• Orienteering ifm. Kick Off møte 27 april 

Rebekka, Arne.  

 

• Startliste.    
Utfra antallet deltakere de to dagene i påmeldingen ble klasse 64 kg kvinner flyttet frem til 

onsdag 22 juni. 

 

• Overnatting NVF adm Thon Hotell Høyers 

 

 
Tidspunkter for mesterskapet i Skienshallen. 

 

I. Onsdag 22 juni. Innveiing kl 07.00 – kl 08.00. Stevnestart 09.00. 

 

II. Torsdag 23 juni. Innveiing kl 07.00 – kl 08.00. Stevnestart 09.00. 

 

III Torsdag 23. juni. Innveiing kl 14.30 - kl 15.30 og løfter under TV-sendingen: 

 
Vektløfting sin producer i NRK er Håvard Blekastad Almås: +47 414 52 327 

Vektløfting NRK kommentator Pål Thommassen. 
NVF ekspert kommentator Tryggve Duun. 

 
Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

 
Sak 43/22: Neste styremøte 16 juni, kl 16,00  

 

Hovedsaker i sakslisten blir:  -Internkontroll økonomi    -Siste ifm. NM veka   -Etter EM senior 

2022. 

 


