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Trondheim 05 juli 2022 

 

Referat styremøte Teams søndag 03 juli kl 19,00 – 21,10  
 

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

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

 

Gjennomgåelse av referat fra styremøte nr 6 2022. 

 

Referatsaker: 

Approbering/flytting/avlysing av stevner: 

20062022 Approbering av stevne Tambarskjelvar IL torsdag 30 juni kl 18,00 

22062022 Approbering av stevne Oslo AK  torsdag 29 juni kl 18,00 

 

 

Sak 50/22: Økonomi 2022. Sak 44/22 
 
Pga ferie ble det ikke lagt frem en regnskapsrapport. 
 

• Regnskapsdokumenter 2021. 

Generalsekretær orienterte ift. denne saken. 

Regnskapsfører Erling Benjaminsen har ferdigstilt de nødvendige dokumenter som skulle 
sendes NIF innen en nærmere definert frist slik at restbevilgning vedr tildelingen av NIF i 2022 

blir utbetalt. 

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

 

• Momskompensasjon søknad 2022. 
Generalsekretær orienterte ift. denne saken. 

Regnskapsfører Erling Benjaminsen ferdigstilt de nødvendige dokumenter og levert NIF innen 

fristen. 
NVF har mottatt Bekreftelse - Momskompensasjon 2022 fra NIF av mottatt søknad. 
 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 
 

  

Ordinære saker 
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1.Inntekter: 
 
Oppfølgingssaker fra forrige styremøte: 

 
a.Møte Eleiko 13.06.2022. 

Presidenten har fått bekreftet følgende støtte fra Eleiko de nærmeste årene: 

 

 2022      2023       2024      2025 
NOK 250 000  NOK 250 000   NOK 200 000  NOK 200 000 

 

b.Møte Olympiatoppen 14.06.2022. 

 

Olympiatoppen viser til hovedtildelingen til forbundet tidligere i år. 
 

I tillegg tildeles etter søknad fra Norges Vektløfterforbund, følgende optimaliseringsmidler for 

2022:   Sum: kr 200 000,-.  
 

Kr 100 000 av denne tildelingen er gjort mulig gjennom midler fra Olympic Solidarity.  

 

Midlene er øremerket: 
• Samlinger på Olympiatoppen 

• Kostnader for trener  

• Kostnader for deltakelse i VM  
 

Utbetaling vil skje i juli/august 2022.  

 

OLT forutsetter at forbundet skriver en kort rapport til om bruken av midlene innen 31.12.2022 
 

Styret registrerer at NVF har mottatt totalt NOK 400 000,-  fra OLT i 2022 

 
Overnattingsdøgn Topidrettssentret 2022. 

OLT bidrar med ekstra tildeling av flere døgn i 2022. Totalt 371 døgn. 

 
 

c.Mangfoldsprosjekt. 
 

Brev fra NIF 1 juli 2022: 

Til særforbund og idrettskretser ved generalsekretærer og organisasjonssjefer 

 

Vi har nå utlyst støtte til pilotprosjekter for mangfold og inkludering.  

 

Dette er en viktig del av krafttaket og arbeidet for inkludering i idretten. Målet er å gi støtte til 
prosjekter som kan bidra positivt og skape ny innsikt i arbeidet for mangfold i deres organisasjonsledd 

– og skape engasjement og entusiasme rundt temaet 

 

Første søknadsfrist er 1. september. Det vil være tre frister til senere i 2022 og i 2023. Imidlertid er det 

kun fristen 1. september som gir mulighet for å søke toårige prosjektmidler.  

 

Alle søknader må leveres gjennom søknadsportalen for støtteordningen. Denne åpner i begynnelsen av 

august. 

 

Med vennlig hilsen 

Krafttaket for mangfold og inkludering 
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d.Utviklingsprosjekter 

 
Målgruppe: 

Målgruppen er unge utøvere mellom 15-25 år og deres utviklingsmiljøer, med ambisjoner og 

potensiale om fremtidige internasjonale toppresultater. 

 
Kriterier: 

Særforbund skal ha: 

- Mål, ambisjoner og strategi for måloppnåelse for å nå høyeste nivå i internasjonale 
konkurranser og har prestasjonsmiljøer med utøvere som kan nå høyt internasjonalt nivå  

 

En tydelig langsiktig og troverdig plan for talentutvikling som skal føre til måloppnåelse i 
prosjektet. 

 

God organisering og tydelige idrettslige karriereveier 

 
Organisering: 

Eierskap og drift av utviklingsprosjektene skal ligge i den enkelte særidrett. Olympiatoppens 

enhet for talentutvikling vil i nært samspill med Olympiatoppens coacher bidra med å 
kvalitetssikre, utfordre og støtte særidrettene i prosjektgjennomføringen.  

 

Utvelgelsesprosess: 

For særforbund som ønsker å søke om langsiktig utviklingsprosjekt vil det bli avholdt 
obligatorisk informasjonsmøte på Teams den 30.05.22 kl 12.30 – 13.30. 

 

I etterkant av informasjonsmøtet skal aktuelle/interesserte forbund utarbeide søknad (max 2 
sider), med søknadsfrist 14.08.22. Søknaden skal tydeliggjøre at målgruppe og kriterier er 

tilfredsstilt, samt beskrive langsiktige mål og en tydelig og troverdig plan for måloppnåelse. 

 
 

e.NM veka  

Økonomien ifm. med NM Veka. 

Inntekter. 
Her ble nevnt påmeldingsavgiften, sponsorer. 

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

 

 
I.I.Budsjett med friske midler: 

Presidenten orienterte ifm budsjett inkludert nye friske midler. En aktivitetsplan ble lagt 

frem ift den økonomiske oversikten i budsjettet. 
 

Kommentarer i møtet: 

Økonomi mesterskap 

-TO kostnader må synliggjøres i de fremtidige budsjettene.  
-Egen andeler må i større grad «speile» mesterskapenes kostnader. 

 

Antall deltakere må vurderes (selv ved oppnådd kvalifiseringskrav) ifm. plasseringsmuligheter 
i VM og ellers i større stevner. Her ble nevnt muligheten for kunne starte i en A pulje. 

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering, og ga samtidig sportssjefen ros for det arbeidet som 

ble frem. 
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II.Utgifter: 
 

Det forelå ikke en oppdatert regnskapsrapport pga avvikling av ferie. 

 

VM ungdom i Mexico 

 
Det ble orientert om at VM ungdom i Mexico ble nært dobbelt så dyrt som budsjettert pga 

dyre flybilletter. 

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 
 

 
NM veka  

 

GS orienterte om utgifter ved NM Veka. 
 

Vedtak: Styret ba Gen sek kontakte Larvik AK ifm. Mottatt faktura for dugnadsarbeide 

 
 

Generelt: 

 

Det ble minnet på om at kostnadsnivået har økt betydelig ila året. Dette gjelder spesielt 
flyreiser og ellers transportkostnader. 

 

 

 

III. Internkontroll. 
 
En ny økonomisk internkontroll i august møtet. 

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 
 

 

 

Sak 51/22: Strømming av barne- og ungdomsidretten  

 
Onsdag 22. juni trådte Retningslinjene for strømming av barne- og ungdomsidretten, som er 
etablert som følge av et uttalt ønske fra idretten og flere andre aktører i samfunnet om en 

tilstramning av dagens praksis, der en ser at barn og unge i stadig større utstrekning 

eksponeres for ukontrollert filming og distribusjon, langt ned i aldersgrupper. 

De overordnede prinsippene i retningslinjene er som følger: 

• Det skal ikke strømmes fra barne- og ungdomsidretten i aldersklasser under 15 år, eller 

dersom det deltar utøvere under fylte 13 år. 
• Filmingen skal ha fokus på aktivitet og ikke på enkeltutøvere. 

• Det stilles krav til god informasjon og bruk av felles reservasjon- og samtykkeløsning, 

som også hindrer strømming dersom barn og unge med beskyttelsesbehov deltar. 

Det skal ikke lagres eller distribueres filmer av idrettsaktivitet ved bruk av sosiale  

Vedtak: Styret viderefører saken, og avventer til NIF har utformet veilederen som er forventet 

til høsten. 
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Sak 52/22. The IWF Congress 25-26 June in Tirana. Sak 45/22. 

Stian orientert fra kongressen. 
Det var en del om og men underveis, men til slutt ble Mohammed JALOOD valgt som president. 

Pga feil ved valget at generalsekretær måtte et nytt valg gjennomføres. 

Her ble Antonio Urso ble valgt ved den siste valgomgangen som skjedde online noen uker 

senere. 
 

Dette var et godt valg for internasjonal vektløfting iflg Stian. Bla ifm samarbeid videre 

fremover til og under VM i 2025 i Norge. 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

Sak 53/22. Prosjekt VM 2025. 46/22. 

VM2025 VEKTLØFTING AS.. 

 

Vedtak: Ikke noe å meddele. 

 

Sak 54/22: Styrets utvalg 2021 – 2023. Sak 47/22 

 

I.Organisasjonsutvalget (OU) 

 
a.Kvalifiseringskrav til NM i 2023: 
Styret skal ifm. Teknisk reglement bekrefte/endre NM kravene årlig pr 1 juli. Klubbene ble 

1. juli orientert om at kravene blir publisert etter styremøtet 3. juli.  

 
OU leder orienterte. 

Deretter ble det en diskusjon, ut fra denne kom en frem til følgende forslag: 

 

NM KRAV KVINNER   NY !   

  

     

   

   

     

   

   

   

   

NM KRAV MENN  NY ! 

Klasse  Junior   Senior    Klasse  Junior   Senior    

45    57    102    - 55    116    163     

49    66    109   - 61    129    176    180 

55    72    119   129 67    139    188    195 

59    76    124   134 73    150    199    210 

64    81    131    141 81    160    210    230 

71    86    139   149 89    168    224    235 

76    90    144    154 96    173    228    240 

81    92    148    157 102    177    234    245 

87    94    153    160 109    181    238    250 

+87 98    164   - +109    187    249    260 

 
 

Vedtak: Styret vedtar de justerte NM krav. 
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b. Administrasjonssaker. 

 

Vedtak: Behandles i OU 

 

 
 

c.Utviklingsansvarlig fremtidig kontor Ullevål 

Avklaring NVFs kontor Ullevål 
 

Vedtak: Utsatt. 

 

II. Breddeutvalget (BU). 
a.Kurs - prosjektet. 

 

a.a. Leder i utvalget Bendik Dalen orienterte om kursene som er blitt laget som skal benyttes 

til «introkurs» i interesserte styrketreningsmiljøer. 
 

Målsetting: 3 – 5 kurs, gjerne med mål om at det dannes egen vektløfterklubb i etterkant. 

 
Status er følgende: 

Avtalt med kontrakt 2 stk kunder med fastsatt dato. 

Det jobbes med flere kunder. 

 
Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

 

a.b.Trener kurs: 
Trener I oppdatering 

Trener II oppdatering 

 
Disse kursene vil være ferdige innen sommeren. 

Her er det jobbet med å lage noen e-læring -moduler. Planen er at kursene delvis 

arrangeres online. 

 
Bendik orienterte ellers at det jobbes med å få NVF sine Trener kurs inn i 

Toppidrettsgymas WANG tilbud. 

 
Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

 

b.Nasjonalt anlegg for vektløfting. 

 

AK Bjørgvin melder interesse og det er meldt tilbake at fristen er 1 oktober som opplyst i 

utsendt dokument. 
 

Styret mente at det er betydelig arbeide som må gjøres for å få en god søknad. Aller helst 

må en ha mye på plass allerede. Det haster ifm. å sende søknad inn til myndighetene. 

 
Vedtak: Styret tok saken til orientering. 
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III.Toppidrettsutvalget (TU) 
 
a. Referat fra TU møte 28 juni 
 

Leder i TU Børge Aadland orientere ifm. referatet fra møtet. 
 

Referatet var et omfattende og gjennomarbeidet dokument som blir lagt ut på NVFs 

hjemmesider. Følgende hovedpunkter ble det orientert om. 
01/2022 Strategi-plan: Vektløftingen vil 2022-2026 

02/2022 Ungdom landslag og rekruttlag 

03/2022 Junior landslag og rekruttlag 

04/2022 Senior landslag og rekruttlag 
05/2022 Trenerkurs og trenerutvikling 

06/2022 Klær 

07/2022 Landslagstrener og assisterende 
 

Referatet ligger i sin helhet her: 
https://drive.google.com/file/d/1Xns6IjWVMU9p46G08kBPK8jpd5Pnk2m-/view 

 
 

b. Samlingsplan m/økonomi 

Sportssjefen presenterte samlingsplan for resten av året, både ungdom-junior og senior- 

 

Vedtak: Styret var godt fornøyd med det arbeide de sportslige ansvarlige har utført. 

Saken tatt orientering. 

 
 

c. Kommende mesterskap 

Det ble gitt en kort orientering. 
EM U 16 – U17 i Polen 

EM junior og U23 år i Albania 

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

 

 
 

Sak 55 /22: NM veka. Sak 48/22.   

 
 

Evaluering: 

-Sportslig 

-Arrangementsmessing 
-Økonomisk 

-Presse - markedsføring 

 
Vedtak: Utsatt 

 

 

 

Sak 56/22: Neste styremøte.  49/22 

 

Torsdag19 august kl  17,30 
 

https://drive.google.com/file/d/1Xns6IjWVMU9p46G08kBPK8jpd5Pnk2m-/view
Vektlofting Vektløfterforbundet
TORSDAG  18 august kl 17,30
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