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          Trondheim 20 september 2022 

 

Referat styremøte teams torsdag 15 sep kl 17,00.  
 

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

Varamedlemm:  Randi Schei. 

Ansatte:    Generalsekretær Arne Grostad, utviklingsansvarlig Rebekka H.Fremstad. 

Forhindret:  Varamedlem. Bendik Dalen. 
Tidsbegrenset deltakelse:  Styremedlem. Tinna Ringsaker fra møtestart til kl 17,30:  

 

Gjennomgåelse av referat fra styremøte nr 8 2022.  
 

Referatsaker: 
Approbering/flytting/avlysing av stevner: 
05 sept 2022 Flytting av stevne fra 30 sept til 16 september kl 18,00  TK hallen 

08 sept 2022 Approbering av stevne Tambarskjelvar IL kl 18,0 Naustdalhallen 

13 sept 2022 Approbering av stevne Spydeberg Atletene 21 sept 2022 kl 17,00 

Sak 66/22: Økonomi 2022. Sak 57/22 
 

INTERNKONTROLL 
Styret oppfordret til et dialogmøte med Kontrollkomiteen. Styret mente at det var naturlig at 

President og generalsekretær som stiller som representanter fra NVF.  

 
I. Status regnskap 

Regnskapet så langt i 2022 ble gjennomgått 
 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

 

II. Revidert budsjett. 

Et forslag til et revidert budsjett for 2022 ble lagt frem og gjennomgått. 

 
Vedtak: Styret vedtok revidert budsjett for 2022. 

 

ANDRE SAKER: 

Rebekka orienterte om arbeidet med søknader ifm. 

I krafttaket for mangfold og inkludering er det søkt støtte til et prosjekt der vi skal tilby gratis 

styrketrening for barn og unge. Målene er blant annet å arbeide for at alle skal ha et tilbud 

uavhengig av sosiale og kulturelle barrierer, samt trekke de unge ut av de kommersielle 
treningssentrene og inn i den organiserte idretten. For å kunne tilby et bredt styrketreningstilbud 

er prosjektet et samarbeid mellom Norges Functional Fitness forbund og Norges 

Styrkeløftforbund. 
 

Vedtak: Styret tok saken til orientering 

Ordinære saker 
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Sak 67/22: Strømming av barne- og ungdomsidretten 58//22 
 

Rebekka orientering 

Mottatt «maler» fra NIF,  
 

NVF har begynt å hente inn samtykker ift første Streaming av mesterskap NM 5 kamp etter dette 

vedtaket kom. 
 

NIF kommer med en innkalling til et nytt møte i Q4 2022. 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

 

Sak 68/22: Helhetlig gjennomgang av spillemiddelordningen for 

anlegg til idrett og fysisk aktivitet. 
 
Kultur- og likestillingsdepartementet starter nå arbeidet med en helhetlig gjennomgang av 
spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet. 

 

Det legges derfor opp til innspills møter med sentrale organisasjoner såvell som møter med lokale 
og regionale aktører i idrettskretsene. Målet er å gjennomføre innspills møtene høsten 2022 og 

våren 2023.  

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og særforbundene i NIF 

inviteres med dette til innspills møte.: 

 
22. september 2022 kl 12.30-15.30. Sted i Oslo Kongressenter, Youngs gt. 21. 

Møtet ledes av statssekretær Gry Haugsbakken.  

 

Vedtak: Hilde utformer et forslag. Utviklingsansvarlig deltar i møtet. Meldes på innen fristen. 

 

Sak 69/22. Prosjekt VM 2025. 59/22. 

Orientering Stian og Hilde 

Møte nr 2 avholdt 30 august i Førde. Stian ansatt som daglig leder i organisasjonen. 

Arbeidet i gang spesielt ift å finne overnatting, gode samarbeidspartner blir kontaktet. 

 

Videre arbeides det med å få økonomien oppimot det mål som er satt for mesterskapet.  

 

Utviklingsansvarlig Rebekka H. Fremstad utleies til VM 2025 organisasjonen i 40% fra 1 

august 2022. 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 
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Sak 70/22: Styrets utvalg 2021 – 2023. Sak 63/22:  
 

I. Organisasjonsutvalget (OU) 

 
Styret diskuterte den fremtidige organisasjonsmodellen i NVF. Langtidsplanen og strategien 

krever en helhetlig gjennomgang av administrasjonen og hvilke roller den skal bestå av, samt 
rollenes innhold/portefølje.  

 

UA og GS var ute av møtet da disse rollene ble diskutert.  

Sportssjefen var ute av møte når denne rollen ble diskutert. 

Vedtak: OU jobber videre med et forslag, som legges frem for styret. 

II. Breddeutvalget (BU). 

 
Oppdatering ift forrige møte hvor følgende informasjon ble gitt. 
 

a.) Kurs - prosjektet. 

Videreføring av gitt informasjon i forrige styremøte. 

 

a.a. Utviklingsansvarlig Rebekka H. Fremstad orienterte om kursene som er blitt laget. De skal 

benyttes til «introkurs» i interesserte styrketreningsmiljøer. 

Målsetting: Det kan bli en utfordring å nå målet med 6 kurs men en håper få til 3 til 4 kurs. Og 
at disse bidrar til at det dannes egne vektløfterklubber i etterkant. 

 

Status er pr dato er: 
Kurs I: 6 november i Kristiansund.  

Neste:  Spenst i Førde. 

 
Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

 

a.b. Trener kurs: 
Status: Trener I oppdatering 

Trener II oppdatering 
 

Prosjektgruppe møtes en gang til med mål å ferdigstille disse kurene. 

Noen spørsmål ift kursene ble gjennomgått i møtet.   
 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

 

a.c. Instruktørkorps  
Kursinstruktørene bør med fordelt ha en felles innretning ift det det budskapet som presenteres.  
Forslag til instruktører meldes Rebekka. 

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 
 

b.) Nasjonalt anlegg for vektløfting, oppdatert informasjon. 

 

• Tambarskjelvar IL 

• Trondheim Atletklubb 

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

i utsendt dokument. 
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Det er avklart med NIF at de fremdeles behandler søknader fra SF om å opprette nasjonalt 
anlegg. 

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 
 

 

c.)Development Program 2022 

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

Styremøte samme sted avholdes søndag 2 oktober, her inkludert NIFs styrekurs i praksis. 

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 
 

 

III. Toppidrettsutvalget (TU) 
 

Leder i TU Børge Aadland orientere sammen med Sportssjef Stian Grimseth. 
 

Nordisk senior 2022. 7-8. oktober   

Endelig laguttak ift tilbakemeldinger:  

Damer: 
Norges Vektløfterforbund har tatt ut følgende utøvere til Nordisk Mesterskap for senior i 

Rovaniemi, Norge 7-8. oktober:  

 

55kg  Rebekka T. Jacobsen Larvik AK  173 
59kg  Ine D. Andersson Tambarskjelvar IL 195 

59kg  Sol A. Waaler  Trondheim AK  189 

71kg  Marit Årdalsbakke Tambarskjelvar IL 204 
76kg  Melissa Schanche Spydeberg Atletene 194 

81kg  Lone Kalland  Tambarskjelvar IL 195 

 
Ledelse:-  Lagleder Stian Grimseth 

-   Hovedtrener Zygmunt Smalcerz 

 

TO   Tor Steinar Herikstad 
   Steinar Kvame 

 

Leder i TU orienterte at det har kommet reaksjoner om at kvalifiserte utøvere ikke kan delta i 

alle de mesterskap som de er kvalifisert i. Hovedårsaken til dette nå reguleres fra TU sin side er 

å ikke overbelaste yngre utøvere med for mange stevner, dette ift skader som en har opplevd. 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

 

VM senior i Colombia. Bogotá.  5 desember 16 desember 

TU leder orienterte bla om egenandeler: 

Deltakere i antatt A -pulje KR 6000,- 

Deltakere i antatt B pulje 18 000,-  

Det har vært noen tilbakemeldinger på de høye egenandelene. 

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering 
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UNDERVEIS: Nordisk junior Island 
Kvalfrist innen 25 september 

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering 

 
EM junior og EM U23 i Tirana, Albania 16.-25. oktober: 

Følgende utøvere har takket ja å delta.  

 
Junior jenter:  

55kg  Ronja Lenvik, Hitra VK   150 

64kg  Julia J. Loen, Breimsbygda IL   184 

76kg  Lea B. Horne, Tromsø AK   198 
 

U23 damer: 

71kg  Tinna Ringsaker, Spydeberg Atletene  192 
 

U23 herrer: 

+109kg  Ragnar Holme Tambarskjelvar IL  335 
 

Det er bestemt en egenandel på kr 3000,- pr. utøver. 

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering 

 

Sak 7122: NM veka. Sak 64 /22  

 
 

Evaluering av NM Veka i Skien 2022 

-Sportslig 
-Arrangementsmessing 

-Økonomisk 

-Presse - markedsføring 
 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

 

 

Sak 72/22: Antidoping. 
a. Antidopinkontakt i NVF: 

a.a. Nåværende kontakt ønsker ikke lengre å ha denne posisjonen. 

a.b. Ny antidopingkontakt i NVF blir utviklingsansvarlig Rebekka H. Fremstad. 

 

b. Resertifisering av NVFs Rent Særforbund. 
 

c. Teste ungdom 15-18 år foreldrenes samtykke. 

 
d.  UA og GS inviterte seg til besøk til ADNO onsdag 7 september 2022 Ullevål S. 

 

d.a. Møte I:  
 

Med NVFs kontaktperson, rådgiver Anne Margrethe Norberg Hauskens. 

 Teama:  

-Presentasjon av UA som NVFs kontaktperson i NVF. 
-Liten gjennomgang av handling og beredskapsplan ifm. resertifiserings av NVF som et RS. 

-Dette skal være i havn innen 1 november. 
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d.b. Møte II:  
Med leder i ADNO Anders Solheim, Geir Holden, fagleder testing, Martin Holmlund Lauesen, 

avdelingsleder. 

 
 

Tema: 

-samtykkeskjema for ungdom 18 – 15 år  
Et råd var å favne noe mere enn strengt tatt nødvendig her å nå. 

 
3.1 Særforbund  

Særforbundene skal påse at det foreligger et gyldig samtykke for alle mindreårige utøvere som er 

omfattet av toppidrettsutøverlisten i egen idrett, samt at kopi av samtykke er innsendt til ADNO. 

Samtykket skal senest foreligge i det øyeblikk utøveren er omfattet av toppidrettsutøverlisten. Dersom 

gyldig samtykke ikke foreligger, skal særforbundet sikre at utøveren ikke deltar i idrettsaktivitet på 

toppnivå 

 

Samle samtykkeskjemaene i SF med kopi til ADNO 

Digital samtykkesskjema er ok. 

 
Samtykkeskjema er på høring og en anbefaler å vente til dette blir vedtatt før det sendes ut. 

 

-Informasjon om vektløfting som sport, noe orientering av VM på hjemmebane 
 

Vedtak: Styret tok saken til orientering 

 

 

 

Sak 73/22: Neste styremøte 
 

Søndag 2 oktober, Gardermoen 

 

 

 


