Trondheim 02.05.2019

STYREMØTE SKYPE 28 APRIL 2019, kl 10,00 – kl 16,20.
Tilstede
I Bergen: Stian Grimseth, Børge Aadland, Randi Schei.
Kristin Solbakken, Jarleif Amdal
I Trondheim :Tryggve Duun, Arne Grostad, Tiril Tøien
I Oslo: Asta Rønning Fjærli,
I Spydeberg: Kjell Olav Lundberg
Gjennomgåelse av referat fra styremøte 2-2019. Godkjent pr. e-post.
SAKSLISTE:
President Stian Grimseth åpnet møtet og ønsket det nye styret velkommen.
Første del av møtet ble gjennomgang av evalueringene ift det sportssjefen (SS) og
utdanningskonsulenten (UK) har levert. De deltok i møtet frem til lunsj.
Ift SS evaluering kan trekkes ut at han syntes det ble for omfattende ift stillingens % del
å ha ansvaret for alle aktive på de ulike nivåene. Og at det har blitt veldig mye
administrasjons arbeide og for liten tid til å være trener. Å styrke arbeide ut til
Regionene og klubbene så han for seg kunne vært interessant fremover. Han poengterte
at det viktigste arbeidet gjøres i klubbene, og sa at han ville se det som en fordel om SS
og LS stillingen ikke var besatt av den samme personen. Han framheva at det er etablert
gode rutiner i sportsutvalget og at det fungerer bra med regionstrenerene.
UK har komme godt i gang og var fornøyd med at mange kurs var på plass i 2019,
spesielt første halvår. Regionene er kommet på plass mer eller mindre. Arbeidsområdet
som vedrører kurs og utdanning i god utvikling og mye er fungerer godt. Dette har også
NIF bemerket ved de møteplassene som har vært. Fremover, basert på de erfaringene
hun har hatt hittil, er at NVF må satse sterkere på klubbutvikling i tråd med de
forandringer som skjer i NIF. En stilling som utviklingskonsulent som flere andre SF nå
har etablert kan være framtidsrettet. Her kan et samarbeide med andre SF kan være
formålstjenlig da det er mange felles saker og problemstillinger på tvers av idrettene.
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Etter deres gjennomgang kommenterte Presidenten at han støttet opp under de siste
betraktningene og mener absolutt at kontakten fra NVF ut direkte til klubben må styrkes.
NVF må prioritere aktivitetsskapende tiltak for barn og unge.
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Både av SS og UK ble det ytret ønske om at det i sterkere grad skulle ha vært mulig å
drive oppsøkende virksomhet i klubber og regioner.

Etter lunsj blir det diskusjon. Men før det ble det gjennomført en presentasjon runde av
styrets medlemmer og generalsekretær:
Presidenten stilte så spørsmålet om NVF som organisasjon er «rigget» slik at de mål
som er planlagt er oppnåelig i perioden frem til 2024? Må vi starte et mer langsiktig
prosjekt som strekker seg videre mot 2028 og som i større grad også tar tak i de yngre
utøverne?
NVFs Strategiplan må gjennomgås og revideres både ift det ståsted vi har i dag og hvor
skal vi fremover Mange områder ble nevnt, mye gikk på den sportslige delen. Den
positive erfaringen NVF hadde med bla Prosjekt Atlanta ble et tema. I det hele ble det en
rød tråd i diskusjonen om hvordan skal norsk vektløfting komme på et høyere nivå.?
Styret vil fortsette dette arbeidet.

Sak 9/19

Konstituering av styret og utvalg
En runde rundt bordet om hvordan en så for seg ledelsen i de forskjellige utvalgene
endte med at utvalgsleder ble rekruttert fra de valgte styremedlemmene. Det ble besluttet
å legge Hederstegn utvalget (HU) inn som en del av teknisk utvalg. Leder i hvert utvalg
skal komme med forslag til medlemmer til neste møte. Noen utvalg ble besatt
Arbeidsutvalg (AU)
Leder: President Stian Grimseth
Medlem: Visepres Børge Aadland
Medlem: Styremedlem Asta Rønning Fjærli
Sekretær: Gen.sek Arne Grostad

Antidoping utvalg (ADU)
Leder: Styrevaram Kristin Solbakken
Medlem:
Medlem:
Sekretær

Sportsutvalg (SU)
Leder: Visepres Børge Aadland
Medlem:
Medlem:
Sekretær

Teknisk utvalg (TU)
Leder: Styremed Tryggve Duun
Medlem:
Medlem:
Sekretær

Økonomiutvalg (ØU)
Leder: Styrevaram Kristin Solbakken
Medlem: Regnskapsf Katarina Hoff
Medlem: Gen.sek Arne Grostad
Sekretær Gen.sek Arne Grostad

Anleggsutvalg (AL)
Leder: Styrevaram Kjell Olav Lundberg
Medlem:
Medlem:
Sekretær

Barne og ungdomsutvalg (BU)
Leder: Styremed Randi Schei
Medlem:
Medlem:
Sekretær

Utdanningsutvalg (UU)
Leder: Styremedlem Asta Rønning Fjærli
Medlem:
Medlem:
Sekretær:

Varslingskanalen
Kontaktpersoner:
Hilde Næss, Børge Aadland
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Kontaktpersoner vedr funksjonshemmede:
AU arbeider videre og kan utpeke denne.

NVF, Postboks 9904 Flatåsen, 7479 Trondheim
Tlf. +47 480 42 210
E-mail: vektlofterforbundet@idrettsmail.no
www.vektlofting.no

Styrets representant ift Olympiatoppen:
President Stian Grimseth

Sak 1/19

Økonomi 2020.
Orientering vedr tildelte midler fra NIF, mottatt 27 mars 2020:
Post II: SF
47 Norges Vektløfterforbund:
Grunntilskudd
kr 885 952,Aktivitetstilskudd
kr 626 739,Regiontilskudd
kr 133 174,Sum
kr 1 644 465,Utviklingsorientert ungdomsidrett. (aktive medlemmer 13 – 19 år)
Minste tilskudd
kr 100 000 ,Aktivitetstilskudd
kr 213 577,Sum:
kr 313 577,Total
kr 1 958 043,Post III:
Omfang
Utvikling:
Kompetanse
Kvalitet

SF 47 Norges Vektløfterforbund:
kr 605 718,kr 29 692,kr 213 426,kr 280 000,Sum: kr 1 128 834,-

EM ble dyrere enn forutsatt, det ble signalisert fra det nye styret at en fremover må være mer
nøktern med tanke på hvor stort støtteapparat som trengs til de ulike mesterskap.
Sak 2/17

Strategiplanen 2016 - 2024, videreføring.
Styret diskuterte en del rundt denne, og vil ha fokus på dette arbeidet fram mot tinget 2020.
Planen må justeres ift «tenkt» utvikling ift det ståstedet en er i dag. Og ikke minst den målsetting
som er ønsket fremover. Det blir viktig å ta hensyn til de nye overordnede prioriteringene for
2019 som det skal rapporteres på ift. tildelte midler, dette tar de ulike utvalgslederne med seg inn
i sine utvalg.
Definere tiltak på bakgrunn av strategipunktene.
Viktig områder iht IPD:
Barneidrett:
Ferdigstilt
Ungdomsidrett Handlingsplan for talentutvikling er til høring i Sportsutvalget.
Voksenidrett
Funksjonshemming
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idrett skal prioriteres. Arbeidet på dette området er avgjørende dersom norsk idrett skal ivareta målet om å
legge til rette for alle.
• Forenkle og digitalisere organisasjonen. Arbeidet med å ha en felles medlemsdatabase og utvikling
av digitale tjenester til medlemmer og tillitsvalgte skal prioriteres.
• Inkludering og kjønnsbalanse. NIF skal være en åpen og inkluderende organisasjon. Dette innebærer
at alle grupper, uavhengig av kjønn, alder, etnisk bakgrunn, funksjonsevne eller seksuell orientering, skal
kunne finne seg til rette innenfor idretten. Bedre kjønnsbalanse i ledende stillinger innebærer bedre
utnyttelse av de ressurser og den kompetanse som finnes blant medlemmene i idrettsorganisasjonen.
• Toppidrett. Toppidretten skal være mangfoldig og norsk idrett skal samtidig sikre bredde og ettervekst i
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Nye overordnede prioriteringene for 2019 som det skal rapporteres på ift tildelte midler:
• Økonomi som barriere. Arbeidet med å redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltakelse i

toppidretten.

• Nok og riktige anlegg. Organisasjonen skal sammen jobbe etter felles anleggspolitisk plan og alle
idrettskretser og særforbund skal utarbeide mål, strategier og en liste over prioriterte større anlegg.
• Godt styresett og integritet i organisasjonen. Godt styresett er en forutsetning for tilskuddet. Godt
styresett bidrar til å ivareta idrettens verdigrunnlag og integritet. Etikk, holdningsskapende
antidopingarbeid og arbeid mot manipulering av idrettskonkurranser skal prioriteres. Departementet
forutsetter at alle organisasjonsledd overholder antidopingbestemmelsene. Det er særlig viktig at
toppidrettsutøvere har god kunnskap om disse bestemmelsene.

Sak 3/18

Aktive idrett.
Sportssjefen, Styret
Dette punktet ble også den del av diskusjonen dagens innledende del. Bla diskutert en
representasjon, krav, egenandelnivå og B krav.
Det Europeiske Forbundet (EWF) har sendt ut informasjon om at to av årets internasjonale
mesterskap er flyttet
• EM junior og u23 avholdes i Romania i oktober.
• EM ungdom u15 og u17 er flyttet til Israel og avholdes i desember.
Eksakte datoer vil bli offentliggjort av EWF etter hvert.
Endringene medfører også en endring i kvalifiseringsperioden til de aktuelle mesterskapene. En
oppdatert versjon av dokumentet «Kvalifiseringskrav og perioder 2019 er lagt ut på nettsiden».
Her må en også legge merke til fristen for rapportering av utøverinformasjon – ADAMS.
Utøvere som allerede har oppnådd kravet til de aktuelle mesterskapene i den opprinnelige
perioden er i utgangspunktet kvalifisert.

Sak 4/19

Klubblederseminaret 23 mars 2019
IWF Development program 2019.Dette var del I av IWF Development program 2019.
Status del 2?
Utdankons.
Orientering
Dette arbeide går videre.

Sak 31/18 Nordiske mesterskap
Nordisk Mesterskap 12 – 13 oktober, Vigrestad til Bronze level event.
President i NTF Tryggve Duun orienterte om arbeidet

Status.

Vår tidligere president Per Mattingsdal sin familie vil få Per si utmerking under arrangementet.
Eventuelt:
Sak 10/19 Utlysing av mesterskapsarrangører 2019.
Tildeling av NM lag 2019
Vedtak: Spydeberg Atletene tildeles NM Lag 2019.
Iht Terminlisten skal mesterskapet arrangeres lørdag 24 og 24 november.
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Marit Årdalsbakke søker om få delta i The Desert Barbell Weightlifting og om dette kan telle som
et kvalifiseringsstevne til VM. Årdalsbakke har videresendt invitasjon fra arrangør der det
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Sak 11/19 Søknad om å få stille i The Desert Barbell Weightlifting og at stevnet kan gjelde som VM
kvalifisering?

fremkommer at det vil bli konkurrert etter IWF sitt reglement og at det vil bli gjennomført
«random» dopingtester. Årdalsbakke har videre orientert styret om at hun fra arrangør har fått
bekreftet at det i tillegg til dommere vil være jury på stevnet, og at det av disse vil være minst 2
internasjonale dommere.
Vedtak: Styret godkjenner at Marit Årdalsbakke, Tambarskjelvar IL deltar i dette stevnet og at
det teller i VM kvalifiseringsperioden. Generalsekretæren tilskriver søker om dette vedtaket med
Sportssjef og Antidoping Norge (ADNO) som kopi.. En forutsetter at utøver er i en oppdatert
status i Whereabout.
Mesterskapets innbydelse legges ved.
Informasjon om adresse:
Desert Barbell Sports Club 18b Street, Al Quoz Industrial 4 Dubai, UAE Contact: +971 (0)4 327
6383 | WhatsApp: +971 (0)50 126 2540 Email: support@desertbarbell.co
Sak 12/19 Idrettsregistreringen 2018
Presidenten understreket sterkt at både adm og tillitsvalget måtte bidra til en IR rapportering med
kvalitet i år. Dette skal gjøres ved at det tas kontakt og bidrar til at klubbene som en ser ikke har
registrert eller underregistrert, får dette på plass.
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Referatsaker:
13042019 Sendt tildelingsbrev til klubber som hadde søkt NIFs utstyrsmidler i 2018.
10042019 Sendt forespørsel til klubber om arrangører til NM lag 2019
10042019 Sendt forespørsel til klubber om arrangører til norske mesterskap 2020
10042019 Flytting av stevne: Larvik AK fra 13 april til 22 april kl 18,00
09042019 Avlyst stevne Trondheim AK onsdag 10 april
08042019 Avlyst stevne Grenland AK onsdag 11 april
07042019 Flytting av stevne: Gjøvik AK fra 20 april til 26 april kl 18,00.
07042019 Flytting av stevne: Tønsberg Kam fra 19 april til 12 april kl 18,00.
07042019 Flytting av stevne: Nidelv IL fra 20 april til 27 april kl 18,00.
07042019 Elverum AK approbert stevne 5 april kl 18,00
02042019 Gen.sek. og utdansk. i møte med Senter for idrettsanlegg og teknologi NTNU.
29032019 Utdanningsk. møte ekstern aktør ift høring vedr til NIFs rammetilskudd til SF.
27032019 AK Bjørgvin approbert stevne 3 april kl 18,00
27032019 AK Bjørgvin approbert int.stevne lørdag 11 mai kl 10,00 i Bergenshallen
27032019 AK Bjørgvin avlyser 5 kampstevne 8 mai
26032019 Kvadraturen VK approbert stevne 1 april kl 18,30
25032019 Tambarskjelvar IL approbert stevne 5 april kl 16,00
08032019 Lenja AK approbert stevne 31 mars kl 11,00
03042029 Nidelv IL approbert stevne 30 april kl 18,00
03072019 Breimsbygda IL bevegelser på tre stevner:
1. Seriestemnet 12. mars flytta til 19. mars
2. Seriestemnet 26. mars flytta til 2. april
3. Seriestemnet 16. april flytta til 23. april
18032019 Flytting av stevne: Lørenskog AK fra 21 mars til 2 april kl 18,00
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Også 5 kamp skal registreres da denne også «vektes» ift forbundets tildeling av midler fra NIF.
5 kamp er en egen gren innen vektløfting med egne Norske mesterskap og lagserie. Ettersom tre
av de 5 øvelsene er helt ulik vektløfting er dette en egen gren i NVF.

AU vedtatte saker siden siste styremøte:

Saker behandlet på e – mail siden siste styremøte.
10042019 Styret vedtar at NVF ikke deltar i Idrettsveka i 2020. Søknad skjema som sendes
ut til klubber om å arrangere de forskjellige NM,r i 2020 vil derfor også inneholde en søknad
om å arrangere NM senior 2020. Forslag til dato lørdag 29 februar og søndag 1 mars 2020.
01042019 Vedtatt Terminliste for 2020 ift det Tinget 2019 bemerket.
Saker som er ferdigbehandlet i 2019:
Sak 2/19
Vedtak ifm varslingskanalen
Sak 3/19
Tinget 24 mars 2019
Sak 5/19
Sak 6/19
Sak 7/19
Sak 8/19

Dokument som skal benyttes ved søknader om å få arrangere større mesterskap.
Sanksjonsreglement for brudd på Barneidrettsbestemmelsene
Standarder veteranrekorder
Norges Cup
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_________________
Arne Grostad
general sekretær
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