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Trondheim 22 august 2022 

 

Referat styremøte Teams torsdag 18 aug kl 17,00.  
 

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

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

Forhindret i å møte: Bendik Dalen, 

 

Gjennomgåelse av referat fra styremøte nr 7 2022.  
 

Referatsaker: 
Approbering/flytting/avlysing av stevner: 

18072022 Approbering av stevne Tromsø AK Søndag 28 august kl 12,00 

12082022 Approbering av kvalifiseringsstevner ifm. EM junior og U 23 år 

Polen - Tambarskjelvar IL -  Spydeberg Atletene, søndag 21 august kl 13,-. 

Sak 57/22: Økonomi 2022. Sak 50/22. 
 

1.Inntekter:  
 

Generalsekretær og utviklingsansvarlig orienterte ifm. oppfølgingssaker fra forrige styremøte: 

 

I.I.  Mottatt OLT optimaliseringsmidler (etter søknad) NOK 200 000,00. 

 

I.II. 03.08.2022 GS sendt NIF revidert regnskap for 2021 med nødvendig dokumentasjon. 

Mottatt restbeløp av rammetilskudd post 2 2022..  NOK  320799,50. 

 

I.III. Mangfoldsprosjektet, tidligere behandlet.  

 

«Krafttaket for mangfold og inkludering» 

Søknad levert innen fristen. 
 

I.IV. 08.08,2022: Mottatt ny mulighet for å søke «inkludering prosjekt» 

Søknad til inkluderingsprosjekter, Stiftelsen Dam. 
 Dette blir fulgt opp slik at søknad sendes innen fristen 1 september. 

 

I.V. Utviklingsprosjekt, tidligere behandlet . 

Målgruppe: 
Er unge utøvere mellom 15-25 år og deres utviklingsmiljøer, med ambisjoner og potensiale 

om fremtidige internasjonale toppresultater. 

Presidenten orienterte om søknaden. 
 

Vedtak: Styret tok sakene til orientering. 

Ordinære saker 
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II.Utgifter: 
 

II.I. NM veka  

Samarbeidsklubbene Larvik AK, Tønsberg Kameratene og Grenland AK som sto for 

dugnadsinnsatsen under mesterskapet har blitt betalt NOK 60 000,- 
 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

 
II.II. Utdanningsansvarlig lønnet i 100% stilling fra 1 august. 

Ift tidligere styrevedtak. 
 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

 

II.III. Frist for å levere reiseregning- økonomiske krav. 

NVF må «oppfriske» kravet om at de som har et tilgodehavende hos NVF skal levere dette 

innen 4 uker etter aktiviteten som har forårsaket et krav. 

 
Vedtak: Styret vedtok at tilgodehavende skal meldes inn til NVF så snart som mulig og ikke 

senere enn etter 4 uker.. 

 

II.IV. Årsavgift 2022 Livestream software og web plattform for streaming. 
Tryggve DUUN orienterte. 

 Økonomi og andre forhold gjør at en ser på andre muligheter for eksempel youtube. 

 
Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

 

 

III. Internkontroll. 
 

III.I. Styret gikk igjennom regnskapsstatus pr 18 august leverte av regnskapsfører.. 
Post III ble gjenstand for oppmerksomhet. Det ble uttrykt at det skal vektlegges flere kurs og 

seminar innenfor den rammen post III berettiger.  

 
Styret registrerer at regnskapsstatus er under kontroll pr dato. 

 

III.II. Et forslag revidert budsjett ble gjennomgått. 

I det reviderte budsjettet vil bla «kjent» utgift og inntekt utover høsten bli lagt inn. 
Dette blir fremlagt for regnskapsfører for å se at det blir regnskapsmessig korrekt. 

Deretter presenteres dette  for styret i neste styremøte.  

 
Vedtak: Styret tok saken til orientering.  

 

 

Sak 58/22: Strømming av barne- og ungdomsidretten 51/22 
Rebekka orienterte ift et frokostmøte som ble arrangert onsdag 17 august. GS sendte i 

etterkant av møtet presentasjonen til styrets medlemmer. 

Vedtak: Styret avventer nærmere presiseringer fra NIF. 
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Sak 59/22. Prosjekt VM 2025. 53/22. 
VM2025 VEKTLØFTING AS. 

Orientering ved Stian og Hilde 

VM organisasjonen har kommet i gang med møter. 

Det første møtet ble avholdt ble avholdt 9 mai i Førde   

Møte II holdes den 30 august i Førde. Det er gjort et arbeid knyttet til Stian Grimseths 

rolle som først skal orienteres om på møtet 30. august, deretter vil styret i NVF bli 

orientert.  
 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

 

Sak 60/22. 50 år etter Leif Jenssens sitt OL gull 2 september. 

OU leder Hilde Næss orienterte. 

1. Markering på nettsiden med en artikkel.  

2. NVF oppretter av ny utmerkelse kategori: Norges vektløfterforbunds Hall Of Fame.   

OL mester Leif Jenssen blir første medlem 1. 

Kriterier og et synlig bevis arbeides videre med. 

NVF vil invitere Leif til NM lag i Spydeberg til en høytidelig markering. 

Vedtak: Styret vedtok OU forslag. 

 

Sak 61/22 NVF logo, forslag nye 

Vedlegg 

Hvit logo ble presentert til bruk der det behøves. 

Vedtak: Styret vedtok forslaget til logo spesielt det det er mørk bakgrunn. 

 

Sak 62/22 Trenerattesten. 

Trenerattesten inn som obligatorisk i Trenerløypa. 

Vedtak: Styret vedtar at NIFs Trenerattest er obligatorisk i TRENER I kurset. 
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Sak 63/22: Styrets utvalg 2021 – 2023. Sak 54/22:  
 

I. Organisasjonsutvalget (OU) 
Punkt a.) og b.) behandlet i OU møte 11 august. Vedtak om at dette skal legges frem for Styret. 
Mer informasjon skulle hentes inn. 

 

a.) NM lag 2022.  
Bakgrunn til saken: 

Når VM senior ble flyttet fra Kina til Colombia ble også tidspunktet forandret, slik at nå blir 
NM lag berørt. Dette kan medfører et amputert lag fra Tambarskjelvar IL (Ine A og Marit 

Aa.)  samt fra AK Bjørgvin (Sarah H.Ø) som alle sannsynligvis deltar i VM. 
Det ble orientert om samtaler med berørte klubber, de oppfatter dette som kjedelig, men ser 

at det vanskelig kan byttes helg. 
 

Vedtak: Styret bekrefter at NM lag vil arrangeres som planlagt 10 desember 2022 i 

Spydeberg. Visepresident Børge Aadland sa seg inhabil i behandlingen av saken. 
 

b.) Tillitsvalgte og ansatte fullmakts matrise.  

Det ble orientert ift vedlagt utkast til matrise. 

 
Vedtak: Matrisen justeres ift kommentarer i møtet. 

 

c.) Utviklingsansvarlig kontor på Ullevål stadion. 

Rebekka arbeider med å få en arbeidsplass på Ullevål. Det ser ut til å være mulig med en delt 
løsning med to andre særforbund. Noen møter gjenstår før en er i havn. Et kontor ligger i et 

prisnivå på vel NOK 90 000, en ser for seg en deilig med de andre som vil disponere 

kontoret. 
 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 
 

d.) Tidligere behandlet, oppdatering? 

En ny gjennomgang av norske mesterskap som arrangeres i 2022, og kartlegging 

ressursbehovene.  

 
Mesterskap Tidspunkt Arrangør Stevneleder Stevnesystem Streaming Protokoll Bekreftet 

NM junior 9 april Breimsbygda 

IL 

Stian 

Grimseth 

EASY WL Tryggve / 

Terje B. 

Arne P OK 

NM veka 22 – 23 

juni 

NVF / Skien Hilde Næss EASY WL Tryggve / 

Rebekka 

Arne G OK 

NM veteran 14 mai Kvadraturen 

IK 

Stian 

Grimseth 

EASY WL Tryggve / 

Per  

Arne P Ok 

NM 5 kamp   17-18  

sept 

Larvik AK Stian 

Grimseth 

EASY WL Tryggve / 

Rebekka  

Arne P OK 

NM 

ungdom   

5 Nov Vigrestad IK Hilde Næss EASY WL Tryggve / 

Rebekka 

Arne G OK 

NM Lag 10 Des Spydeberg 

AT 

Hilde Næss EASY WL Tryggve / 

Rebekka 

 OK 

Vedtak: Oppsett noe oppdatert. Hilde og Stian bytter stevnelederfunksjonen ift NM 5 kamp og 

NM Lag, 
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II. Breddeutvalget (BU). 
Oppdatering ift forrige møte hvor følgende informasjon ble gitt. 

 

a.) Kurs og prosjekter. 

Videreføring av gitt informasjon i forrige styremøte. 

 

a.a. Rebekka orienterte om kursene som er blitt laget som skal benyttes til «introkurs» i 

interesserte styrketreningsmiljøer. 
 

Status er pr dato er: 

Det arbeides med miljøer med formål å skrive kontrakt og tidspunkt. 
 

Det jobbes med flere «styrketreningsmiljø» bla ønsket styret at det skulle jobbes med 

klubber nordvest og nordover i landet. 

 
Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

 

a.b.Trener kurs. Post III. 

Trener I oppdatering 
Trener II oppdatering 

 

Rebekka ga status: Trenerkursene er så å si ferdige. 

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

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering og bekreftet at det skal ikke tas egenandeler så 
lenge post III budsjettet er tilstrekkelig i 2022. 

 

a.c. Instruktørkorps kurs. Post III. 

Det skal organiseres et seminar for de kursinstruktørene som er forespurt og sagt seg 

interesserte i dette. 
 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

 

b. Nasjonalt anlegg for vektløfting, oppdatert informasjon. 

Utenom Tambarskjelvar IL som første meldte seg ifm. muligheten å utarbeide en søknad 

til å NVF støttet til en søknad om et nasjonalanlegg for vektløfting, har følgende meldt 

sin interesse: 

 
Trondheim Atletklubb. 

AK Bjørgvin.  

 
Vedtak: Styret tok saken til orientering 

Tryggve Duun meldte seg inhabil i behandlingen av saken. 

 

c. Development Program 2022.  

Mottatt del av støtte ift levert søknad til IWF. 

Planlagt seminar fredag 30 september og lørdag 1 oktober 2022. Scandic Oslo 

Gardermoen. 
 

Emner ift søknads utformingen til IWF: 

«Klubbenes oppfordres til å bidra til NVFs strategi fremover». 
 

Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
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III. Toppidrettsutvalget (TU) 
Leder i TU Børge Aadland orientere sammen med Sportssjef Stian Grimseth. 

 

a.) Ansvarlige for de forskjellige landslagene 

Malin Alise Forberg ungdom 

Ine Andersson junior 

 
Det jobbes det videre med å få en senior ansvarlig 

Vedtak: Styret tok saken til orientering.  

b.) Referat fra TU møte 28 juni, oppdatering 

Tidligere orienterte at et nytt møte blir avholdt snart. 

Forrige møte referatet var et omfattende og gjennomarbeidet dokument ligger ut på NVFs 

hjemmesider.   
https://drive.google.com/file/d/1Xns6IjWVMU9p46G08kBPK8jpd5Pnk2m-/view 

 

 

c.) Samlingsplan m/økonomi, oppdatering 

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

• Samling Tønsberg…. ungdom -junior   prosjektnr. 222 

• Samling Naustdal….. ungdom -junior   prosjektnr. 222 

• Samling Polen            elitegruppen        prosjektnr. 221 

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

 

d.) Kommende mesterskap 

Børge orienterte 

EM U 15 – U17 i Polen, god innsats av de norske deltakere. Lea Horne Berle fra Tromsø 
AK vant 2 x sølvmedaljer. Innsatsen hennes bidro også til å flytte de norske rekordene helt 

fra ungdom til senior. 

 
EM junior og U23 år i Albania. Foreløpig påmelding meldt inn innen fristen.  

GS har meldt inn TO Tryggve DUUN 

 
Nordisk senior, Rovaniemi: TO Tor Steinar Herikstad, Steinar Kvame. 

 

Nordisk ungdom junior, Island: TO Hilde Næss, Ingeborg Endresen 

 
Det var OU leder som orientert om TO deltakere. 

 

Når det gjelder antall norske deltakere ved de nordiske mesterskapene ser en at det 
vanskelig blir fulle lag i begge kjønn. 

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1Xns6IjWVMU9p46G08kBPK8jpd5Pnk2m-/view
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e.) NVF sine stipend og pengepremier for internasjonale medaljer - 

perioden 2021 – 2024. 
 

Styret diskuterte størrelsen på medaljebonuser vunnet på internasjonale mesterskap i 2022.  

Vedtak: Styret vedtok at Solfrid Koanda skal motta NOK 40 000,- og Ine Andersson NOK 

20 000,- for sine medaljer vunnet ved EM i Albania i 2022. 

 

 

Sak 64 /22: NM veka. Sak 55 /22  

 
 

Det har kommet forespørsel om NVF skal delta i 2023. 

NM Veka 2023 arrangeres i Trondheim. 
 

Før det tas stilling til deltakelse skal det foretas en evaluering av NM Veka i Skien 2022 

Styret ser at det er et forbedringspotensial i konseptet og at en gjerne ser til andre vellykkede 

arrangement andre steder. 
 

Vedtak: OU sender ut et evalueringsskjema til styrets medlemmer for innspill. Senere sendes 

det ut til vektløfter Norge for innspill. 
 

 

 

Sak 65/22: Neste styremøte.  56/22 

  

 
Torsdag 15 august. 17,00  

 

 

 

 

 

Referent 


