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Trondheim 27 juni 2022 

 

Referat styremøte Teams torsdag 16 juni  kl 16,00  

 
Møtt: 
Styret:   Stian Grimseth, Børge Aadland, Hilde Næss, Tryggve Duun, kom inn ca kl 17,30 
Varamedlemmer:  Bendik Dalen, Randi Schei 

Ansatte:   Generalsekretær Arne Grostad, utviklingsansvarlig Rebekka Helen Fremstad 

Forhindret i å møte: Tinna Ringsaker 

Gjennomgåelse av referat fra styremøte nr 5 2022.  

 

Referatsaker: 

Approbering/flytting/avlysing av stevner: 
 

18.05.2022 Nidelv IL   Approberer stevne onsdag 22 mai april kl 1800 

18.05.2022 Nidelv IL   Flytter stevne onsdag 22 juni til 15 juni kl 18,00 
 

19.05.2022 Hitra VK   Flytterstevne lørdag 25 mai til mandag 30 mai l kl 18,00 

23.05.2022 Tambarskjelvar IL  Approberer stevne tirsdag 31 mai kl 18,00 

25.04.2022 Breimsbygda IL  Approberer stevne tirsdag 31 mai kl 18,00 
31.05.2022Tysvær VK   Approberer stevne tirsdag 16 juni kl 17,00 

 

Sak 44/22: Økonomi 2022. Sak 38//22 
 

Internkontroll regnskap 01.01.2022 til 10.06 2022.   
 

Det er ikke store forandringer fra forrige rapport ettersom at Handelsbankens kontoutskrift i 

papirformat ikke er kommet NVF i hende. Denne gjelder all kortbruk i mai.  
 

1.Inntekter: 

 
a.Egenandeler. 

Fakturaer er sendt ut ifm deltakelse ved samlinger og mesterskap. 
 

b.NVFs sponsorer 

 

1).Lek og Park AS     2).  Berge Rederi  Faktura er sendt
  

Ordinære saker 
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NM senior sponsor: 
Eleiko  

• Mottatt 1 stk komplett herrestang, totalt 270 kg. 

• Mottatt 1 stk komplett kvinnestang. 

• Div utstyr for komplett mesterskap. 

Disse selges med prisreduksjon til klubber. 
 

Ki Invisteringsselskap   Faktura sendes 

 

Kvadtraining AS    Faktura sendes  

 

 

2.Utgifter: 

Prosjektnummer 404 EM senior i Albania.  Budsjett 24 000,- /180 000,-. 

EM ble en større utgift enn budsjettert.  Troppen besto av 9 aktive utøvere og 3 stk ledelse og en 
fysioterapeut. Totalt 12 personer. 

 

Prosjektnummer 408 VM ungdom Mexico.  Budsjett 8 000,- /80 000,-. 

Dyre flybilletter ca 15 000 i snitt x 5 stk = NOK 75 000,-. 

Dessuten tilreiser intern i Norge. 

Opphold inkl. div Fee: Total=$5160,-. 

 
Styret besluttet følgende: 

a. Hvis det skal arrangeres samlinger før mesterskap, skal utgifter knyttet til precamp og utgifter 
til mesterskapsoppholdet være adskilt i regnskapet. Økonomi mesterskap har tradisjonell vært 

opphold 4 døgn med mindre det har vært vanskelig å gjennomføre, det blir bedt om at TU tar 

en vurdering og kommer med et forslag til neste styremøte på hvordan dette skal løsest i 
fremtiden. Videre må det legges frem en plan for sportslig aktivitet for andre halvår 2022. 

 

b. TO sine utgifter ved internasjonal representasjon skal budsjetters separat, dvs at det 
synliggjøres i budsjett og regnskap. 

 

Vedtak. Styret tok saken til beslutning. 

 
3.Trenerkontrakt med Zygmunt Smalcerz.  

 

Denne vil det arbeides med videre med når hans reising ifm. mesterskap er over. 
 

Vedtak: Styret tok saken til orientering.  

 

4. Generelle betraktninger. 

a.NVF må styrke markedsarbeidet 
NVF må styrke markedsarbeidet. Pressen må informeres før store mesterskap samt at det må gis 

informasjon underveis og etter mesterskap. Videre må vår hjemmeside og våre sosiale kanaler 

brukes mer strukturert. 

Generell må det arbeides med at vektløfting synes i media. Det må vurderes å leie inn egen fotograf 

ved større stevner, slik at en kan sende til media. 

b.Styrke økonomien til den videre satsingen. 

Stian Grimseth orienterte ifm. arbeide med å styrke økonomien til den videre satsingen: 
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Han og Knut Folkestad har vært hos Eleiko og Olympiatoppen for å sondere mulighetene for økt 

økonomisk støtte.  

c.Møte Eleiko 13.06.2022. 

Ifm. arbeidet med VM 2025 var det naturlig å se en mulighet for å generere en støtte også til NVF i 

årene før dette. Resultatet av møtet var at Eleiko i årene 2022 til 2025 vil støtte NVF med et 

betydelig årlig beløp. Dette vil bli tilkjennegjort når endelig avtale foreligger. 

Sian orienterte også om at Eleiko i møtet tilbyr tilgang til å bruke deres markedsavdeling som en 

ressurs inn mot utarbeiding av både profil og til markedsføring av både Norges vektløfterforbund 

og VM 2025. 

d.Møte Olympiatoppen 14.06.2022. 

Prosjektmidler: 
OLT har en pott med penger som nå skal fordeles etter søknader fra de forskjellige SF. 

En vet ikke enda hvor mye det kan være mulig å få tildelt, men det ble gitt beskjed om at det var 

mange om beinet. Stian hadde fremholdt NVFs fremgang med mange internasjonale medaljer den 
senere tid gjør at behovet for flere prosjektmidler er nødvendig. 

Ellers ble det vist til gode planer så han håpet dette måtte telle i vedtaket. Dette avgjøres uken etter 

dette styremøte. 
 

Mangfolds prosjekt. 

NVF ble anmodet å søke om støtte gjennom mangfolds prosjektet.  

Her så OLT positivt på NVFs muligheter da vi har demonstrert at vi har kvinner i ledende 
posisjoner. Det være seg som ansvarlige for de forskjellige satsningsgruppene og etter hvert gjerne 

også som trenere. Her ble det levert en søknad umiddelbart etter møtet. 

 
Utviklingsprosjekter sammen med særforbund for morgendagens toppidrettsutøvere 

Med støtte fra Sparebankstiftelsen DnB ønsker Olympiatoppen å etablere nye utviklingsprosjekter 

sammen med særforbund for morgendagens toppidrettsutøvere. 

Utviklingsprosjektet skal gå over 5 år, det ble vist til et dokument som beskrev prosjektet 
Søknadsfrist 14.august. 

J 

Jan Wojtaszek 
Konsulent – talentutvikling 

 

NVF skal utarbeide en søknad innen fristen. 

 

Sak 45/22. The IWF Congress 25-26 June in Tirana, Albania. 

IWF har bekreftet Stian Grimseth deltakelse med stemmerett fra NVF 

Stian referert ellers til noen møter med de andre europeiske nasjonene hvor en har sondert 

kandidater ifm. valget 
En håper at Europa kan stå samlet ved valg av kandidater. Hvem som er naturlig å støtte opp under 

er vanskelig, en må sørge for at kandidater som velges er «valgbar». 

Total skal 27 personer velge inn i styret som i seg selv er mange. 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

Sak 46/22. Prosjekt VM 2025. 40/22. 

Fra siste møte: 

VM2025 VEKTLØFTING AS. 
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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.  

Aksjekapital fra NVF kr 20 000,-. Er betalt inn innen fristen15 juni 2022. 

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 47/22: Styrets utvalg 2021 – 2023. Sak 41/22 

 

I  Organisasjonsutvalget (OU) 
Pga tidsnød rakk en bare å behandle 

Kvalifiseringskrav til NM i 2023: 

Hilde henviste til Teknisk reglement som sier at styret skal bekrefte/endre NM kravene årlig pr 1 

juli. 

 

Det ble en runde rundt dette. Flere la frem statistikk hvor en kunne se utviklingen av deltakere ved 

NM senior de senere årene.  

En ble enige om å ta en evaluering etter etter årets NM. Målet er å bekjentgjøre NM kravene til 

2023 som beskrevet som i TR. 

Vedtak: OU legger frem et forslag til styret innen fristen slik at et vedtak kan gjøres ifm. 

NM senior 2023. 
 

II. Breddeutvalget (BU). 

Utsatt 
 

 

III. Toppidrettsutvalget (TU). 

Utsatt 
 

Sak 48/22: NM veka. Sak 42/22.   

 
 

Orientering  
 

Rebekka, Arne.  

 
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. Løftere 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. 
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• Arbeidet med funksjonær dokument pågår. 
 

• Startliste. 

Startlisten justeres fortløpende ifm. innmeldinger om bytte klasser og eventuelt forfall 

 

• Hvordan avvikles TV pulja?   
Styret bekreftet avviklingen av TV puljen etter tradisjonelt rundesystem.  

Ingen offisielle forfall av deltakelse av utøvere i TV puljen. 

Styret må ha i tankene hvordan håndtere et forfall. Det bestemmes eventuell erstatter. 
 

Vedtak: Styret tar dette til orientering  

 

Sak 48/22: Neste styremøte.  43/22 

Søndag 03 juli kl  19,00……… 

 

 
 

 


