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Trondheim 24.06.2019

TILSTEDE:
Styret: Stian Grimseth, Børge Aadland, Asta Rønning Fjærli, Tryggve Duun, Randi Schei.
Varamedlemmer: Kjell Olav Lundberg Kristin Solbakken, deltok ikke ved sak 21/19
Ansatte: Generalsekretær Arne Grostad, tilstede hele møtet
Sportssjef Jarleif Amdal, tilstede ved der arbeids -og ansvarsområdet ble berørt.
Utdanningskonsulent Tiril Tøien, tilstede ved der arbeids -og ansvarsområdet ble berørt

STYREMØTE SKYPE 14 juni 2019 kl 14,00
Gjennomgåelse av referat fra styremøte 3-2019. Godkjent pr. e-post.

Sak 7/19 Konstituering av styret og utvalg
Arbeidsutvalg (AU)
Leder: President Stian Grimseth
Medlem: Visepres Børge Aadland
Medlem: Styremedlem Asta R. Fjærli
Sekretær: Gen.sek Arne Grostad

Antidoping utvalg (ADU)
Leder: Styrevaram Kristin Solbakken
Medlem: Phillip Houghton,,
Medlem ….ikke på plass:
Sekretær

Sportsutvalg (SU)
Leder: Visepres Børge Aadland
Medlem: Beate Amdahl
Medlem: Jan Egil Trøan
Sekretær:

Teknisk utvalg (TU)
Leder: Styremed Tryggve Duun
Medlem: Hilde Næss
Medlem: Tor Steinar Herikstad
Medlem: Johan Thonerud
Sekretær:

Økonomiutvalg (ØU)
Leder: Styrevaram Kristin Solbakken
Medlem: Regnskapsf. Katarina Hoff
Medlem: Gen.sek Arne Grostad
Sekretær Gen.sek Arne Grostad
Møter: 28.05.19
K.Solbakken, K.Hoff. A.Grostad. T.Tøien

Anleggsutvalg (AL)
Leder: Styrevaram Kjell Olav Lundberg
Medlem: Katarina Hoff
Medlem: Dag Rønnevik
Sekretær

Barne og ungdomsutvalg (BU)
Leder: Styremed Randi Schei
Medlem: Bjarne Bergheim
Medlem: Leif Arne Bjerkan
Sekretær

Utdanningsutvalg (UU)
Leder: Styremedlem Asta R.Fjærli
Medlem: Eirik Mølmshaug
Medlem: Lars Espedal
Sekretær: Utdanningsk Tiril Tøien
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Varslingskanalen
Kontaktpersoner:
Hilde Næss, Børge Aadland

Kontaktpersoner vedr funksjonshemmede:
Forespørres Ragnhild Lillegård Haug
Styrets representant ift Olympiatoppen:
President Stian Grimseth

Sak 1/19 Økonomi 2019.
Økonomiutvalget hadde møte 28 mai hvor også utdanningskonsulenten deltok.
Gjennomgang av fakturaer og konteringer.
VO midler fra 2018 mangler fremdeles, Tiril tar kontakt med NIF regnskap
Gledelig så var det stor deltakelse på årets TING, men dette medførte en stor kostnad for
NVF. Styret ber administrasjonen om å se på forslag til kostnadsreduksjon frem mot Tinget i
2020.
Vedtak: Økonomiutvalgets leder signerer i tillegg til regnskapsfører de betalte fakturaene.

Sak 2/17 Strategiplanen 2016 - 2024, videreføring.
Definere tiltak på bakgrunn av strategipunktene.
Viktig områder iht IPD:
Barneidrett:

Ferdigstilt

Ungdomsidrett
Handlingsplan for talentutvikling er til høring i Sportsutvalget.
Utdanningsutvalget ser på dette.
Voksenidrett
NIF sier at alle SF skal ha en plan for voksne slik at de kan drive idrett. NVFs HP vedr dette
kan inneholde at vi allerede et konkurransetilbud både individuelt og for lag.
Andre planer/tiltak betinger at anleggssituasjonen i norsk idrett blir tilfredsstillende,
Mottatt dokument fra masterkontakt i NVF, Jan Nystrøm. Han bla ønskes at det opprettes et
veteranutvalg.
Vedtak: Under NVFs pkt Voksenidrett i Strategiplanen 2016 - 2024, opprettes det et
veteranutvalg.
Styret foreslår følgende medlemmer:
Børge Aadland, AK Bjørgvin,
Jan Nystrøm, Trondheim AK,
Oddry Folkestad, Tønsberg Kameratene
I tillegg ble det vedtatt at master som representerer Norge ved internasjonale mesterskap kan
få kjøpe landslagsklær merket med Master til kostpris.
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Andre innspill i Jan Nystrøms dokument vil bli behandlet i utvalget utfra en instruks som
skal utformes.
Funksjonshemming

NIFs nye overordnede prioriteringene for 2019 som det skal rapporteres på ift tildelte
midler:
Her var Asta i et relevant informasjonsmøte hos NIF 5 juni, kan komme med utfyllende
opplysninger
• Økonomi som barriere. Arbeidet med å redusere økonomiske hindringer for barn og
unges deltakelse i idrett skal prioriteres. Arbeidet på dette området er avgjørende dersom
norsk idrett skal ivareta målet om å legge til rette for alle.
Her bør vi fortløpende legge inn aktuelle punkter/saker det skal rapporters om i 2019
• Forenkle og digitalisere organisasjonen. Arbeidet med å ha en felles medlemsdatabase
og utvikling av digitale tjenester til medlemmer og tillitsvalgte skal prioriteres.
Her bør vi fortløpende legge inn aktuelle punkter/saker det skal rapporters om i 2019
Eks
NVF er i inngrep med NIF da en % del av NVFs rammetilskudd (lik andre SF) er «bevilget
til dette formålet.
• 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.
Her bør vi fortløpende legge inn aktuelle punkter/saker det skal rapporters om i 2019
• Toppidrett. Toppidretten skal være mangfoldig og norsk idrett skal samtidig sikre bredde
og ettervekst i toppidretten
Her bør vi fortløpende legge inn aktuelle punkter/saker det skal rapporters om i 2019
• 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
Her bør vi fortløpende legge inn aktuelle punkter/saker det skal rapporters om i 2019
Eks
Avholdt eget anleggsseminar 23 mars 2019, ca 40 deltakere med innlegg bla fra Senter for
idrettsanlegg og teknologi , NTNU, Trondheim www.ntnu.no/siat
Arbeider med en folder/dokument som viser hva et styrketreningsrom i offentlig bygg bør
inneholde, i kontakt med KUD
• 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.
Her bør vi fortløpende legge inn aktuelle punkter/saker det skal rapporters om i 2019
Eks
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Antidoping informasjon ved ulike samlinger og treff
Alle deltakere ved norske mesterskap fra det år de fyller 15 år skal ha gjennomført REN
UTØVER.

Sak 3/18 Aktive idrett.
Orientering fra Sportssjef
19-27 okt
19-27 okt

European Junior Championships
European U23 Championships

Bucharest
Bucharest

04-12 des
04-12 des

European Youth Championships
European U15

Eilat
Eilat

Romania
Romania

Israel
Israel

16–25 sept VM 2019 Thailand.
SS presenterer forslag til reise, opphold, lagsamansetting og eigenandel.

Diskusjon vedr økonomi.
Vedtak:

Deltakere med oppnådd A Krav kr 4000,-.
Deltakere med oppnådd B Krav kr 15000,-.

EWF treningssamling i Latvia, Ventpils

Diskusjon rundt uttak av deltakere
Vedtak:
Målgruppe: De best rangerte ungdomsløfterne i Norge
Klubbene dekker flybillett for sin utøver tur/retur Riga. NVF bestiller billetter og sender
faktura i etterkant Følgende utøvere er tatt ut til samlingen:
Ungdom jenter: Julia Jordanger Loen, Breimsbygda IL Ronja Lenvik, Hitra VK
Ungdom gutter: Mats Hofstad, Trondheim AK Henrik Reiakvam, Tambarskjelvar IL
Trener, leder: Geir Amund Svan Hasle (ungdom- og junioransvarlig NVF)
Videre sendes det en forespørsel til EWF om Tambarskjelvar IL kan stille med en mannlig
trener og eventuelt flere løftere. Dette uten at dette blir en ekstra kostnad for NVF. Dette
grunnet det gode ungdomsarbeidet i klubben.

Samling Landslagsgruppe i sommer i Frankrike
Denne er organisert ok.

Ungdomssamling sommer Stavern
Denne er organisert ok

Sak 4/19 Klubblederseminaret 23 mars 2019
IWF Development program 2019.
Rapport sendt IWF av Tiril, IWF har bekreftet mottatt (og godkjent) rapport.
Sak avsluttes.
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Sak 31/18 Nordiske mesterskap
Orientering
Nordisk Mesterskap 11 – 13 oktober, Vigrestad Bronze Level Event
Status. Invitasjonstekst sendt fra GS og arrangør til NTF som har videresendt til IWF for
godkjenning
Ellers vil NVFs tidligere president Per Mattingsdal (familie) motta NVFs Æresmedlemskap
Styret skal har styremøte samtidig som mesterskapet, organisering har startet ift det.

Sak 14/19 Utlysning til arrangører av norske mesterskap 2020
Etter utlysningen vedr arrangører av norske mesterskap i 2020 har følgende klubber søkt ift
de forskjellige mesterskapene:
________________________________________________________________________
NM senior 29.02-01.03:
NM junior 25.04:
Vigrestad IK
Hitra VK
Spydeberg Atletene
Tysvær VK
Vigrestad IK
Vedtak: Vigrestad IK tildeles
Vedtak: Hitra VK tildeles
mesterskapet i 2020
mesterskapet i 2020
_________________________________________________________________________
NM ungdom 07.11:
NM veteran 09.05:
Tysvær VK
Tønsberg Kameratene
Vedtak: Tysvær VK tildeles
mesterskapet i 2020

Vedtak: Tønsberg Kameratene tildeles
mesterskapet i 2020

__________________________________________________________________
NM 5 kamp 19.09-20.09:
NM lag 12.12-13.12:
Breimsbygda IL
Tambarskjelvar IL
Larvik AK
Vedtak: Breimsbygda IL tildeles
mesterskapet i 2020

Vedtak: Tambarskjelvar IL tildeles
mesterskapet i 2020

Styret legger til grunn ved tildelingene at det er en rullering ift når søkere arrangerte
mesterskap sist.
Tønsberg Kameratene leverte sin søknad om å få arrangere NM junior eller NM veteran
2020 etter fristen 26 april senere utvidet til 10 mai, var utgått.
Sak 15/19 NVFs Internettside
Orientering
NIF, som i vår «overtok» ATEA sin plattform hvor NVF nettsider er, legger denne ned for så
å få den inn på sin plattform. I utgangspunktet ikke noen kostnader men hvis vi ønsker å «gå
utenom malen» kan de bli kostnader. Opprinnelig side vil være oppe noen måneder enda.
Sak 16/19 Utdanning
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Orientering
Kurs fremover:
Trener 1 Tromsø (Nordenfjeldske) i august og oktober
Trener 1 Oslo (Østlandet) i september og oktober
Trener 2 i Oslo (ubestemt dato) - leter etter en løsning på dette.
3105-0206 2019 TENER II del I Oslo, avholdt
1008-1108 2019 IWF Coach Education Level I, Upplands Väsby, Sweden.
0911-10112019 IWF Coach Education Level II, ,Upplands Väsby, Sweden.
Vedtak: Foreslåtte deltakere Elisabeth Settem, Trondheim AK og Bjarne Bergheim,
Breimsbygda IL.Deltakerne betaler selv reise og opphold.
Dommerkurs Oslo, (Østlandet) avlys, ny dato kommer
Dommerkurs Trondheim (Nordenfjeldske) avlyst ny dato kommer
Trener 1 i Trondheim. (Nordenfjeldske) avlyst ny dato kommer
Utlysning fra NIF:Veileder utdanning:
Økonomi Utdanningen koster 9500 kroner pr deltaker. Deltakeravgiften dekker forelesere,
materiell, kurslokaler, overnatting, mat, samt coach. Særforbund / idrettskretser må bestille
og dekke reise for egne deltakere. Deltakeravgiften må betales før utdanningen starter.
Særforbund og idrettskretser inviteres til å utdanne nye klubbveiledere. Deltakerne i
utdanningen vil tilføres kompetanse og forutsetninger for å jobbe med utvikling av idrettslag
som er tilsluttet særforbund og idrettskretser. Veilederutdanningen har fokus på utvikling av
idrettslag. Utviklingsprinsippene, metodene og verktøyene kan også benyttes i andre deler av
organisasjonen.
Søknadsfrist 20.08.2019 for veiledere og påmelding til program for fagansatte
kontaktpersoner
Vedtak: UK sender ut en invitasjon - bekjentgjøring til klubbene. Interesserte bes melde seg
innen satt frist. UK- Utdanningsutvalget melder tilbake til styret med en prioritert liste.

Sak 6/17 Antidoping
Rent Særforbund: NVF er RENT SÆRFORBUND (RF)
Rent Idrettslag:
Ren Utøver: Tidligere behandlet i Styret:
«Det er anbefalt at Ren Utøver skal fornyes hvert tredje år. Det sendes en forespørsel til
Antidopingutvalget for en uttalelse hvordan NVF bør gå frem her. Et forslag er at fra et
nærmere bestemt år så må alle ta Ren Utøver på nytt. Grunn til dette er at det opptil flere
ganger er kommet nye «koder».

Vedtak:
Utøvere som har gjennomført Ren utøver i 2016 eller tidligere må gjennomføre kurset Ren
Utøver på nytt for å få delta på NM fra 2020.
Antidoping utvalget vil komme tilbake med en videre anbefaling rundt dette viktige temaet,
bla kontroll rutinene ved at dette blir fulgt opp.
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Whereabout: Sportssjef orienterte.

Antidoping kontrakt: Sportssjef orienterte.
Samtykkeskjema:
Tingvedtak 2019
§ 28 pkt. 3. Andre stevner i Norge: Utenlandske statsborgere som ikke er medlem av en norsk
vektløfterklubb kan delta på stevner arrangert av norske klubber under forutsetning av at de
samtykker til å bli dopingtestet av norske antidopingmyndigheter. Arrangør er ansvarlig for å
innhente samtykkeskjema fra de utenlandske statsborgerne og sende dette til Norges
Vektløfterforbund minst 7 dager før stevnet.
Videre informasjon vedrørende denne saken er at skjemaet som skal fylles ut er under
utarbeidelse.

Sak 17/19 Videre engasjement av LT/SS – arbeidsavtale går tom 30.09.19.
Med bakgrunn i at arbeidsavtalen til LT/SS går ut 30.09.19 så er det viktig at
arbeidstaker får et svar før ferien gjeldende videre engasjement. Bakgrunn for
saken er SS sin egen evaluering av 01.04.19, diskusjoner i styremøte 28.04.19
og evalueringsskjema fra LL utøvere og deres trenerer i mai/juni.
AU vil ta en diskusjon i forkant av styremøtet og vil sende deres vurderinger
til styret i forkant av styremøtet.

Vedtak: Det vises til SS sitt skriv av 01.04.19, senere evalueringer og
diskusjoner. NVF sin sportssjef har uttalt at han ønsker å bruke mindre tid på
de administrative oppgavene og mer tid på den aktive idrett. Videre har han
fått tilbud om å øke opp sin stilling utenom NVF, dette ble styret orientert om
i brev av 01.04.19. Begge parter er enige om at NVF må sikre kontinuitet på
de administrative oppgavene og sikre de utført gjennom andre løsninger. NVF
er ikke i posisjon til å øke opp stillingsprosenten som LL trener og derfor er
partene enige om å avslutte engasjementet til SS/LT når dette utløper 30
september 2019. NVF takker SS/LT for sin innsats og engasjement i perioden
han har vert engasjert.

Sak 18/19 Videre engasjement av UK – arbeidsavtale går tom 31.12.19
Med bakgrunn i at arbeidsavtalen til UK går ut 31.12.19 og at hun i tillegg
er aktuell for en stipendiatstilling som blir avklart i nær framtid. Ønskjer vi
å forlenge engasjementet til UK, og hva gjør vi dersom NVF står uten UK
fra høsten 2019?
Vedtak: Ut fra en eventuell beslutning fra UK gir styret AU fullmakt til å
komme med en innstilling tilbake til styret.

Sak 19/19 NVF sitt syn på hvilke krav som skal settes til utøvere som blir
tatt ut til LL oppdrag
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Skal det settes krav til at utøvere som blir tatt ut til LL samlinger at de skal
følge et felles treningsprogram for samlingen med mindre skadesituasjon
eller nærliggende konkurransesituasjon skulle tilsi noe annet? Dette har
vært diskutert i AU uten å få en enstemmig avgjørelse. Dette bør være
signal inn mot både det nye SU og til SS/LT.
Vedtak: NVF vil at ungdom og juniorer som er invitert og deltar ved
nasjonale samlinger skal følge et felles treningsopplegg.

Sak 20/19 Referat fra mesterskap og andre aktiviteter som NVF er deltakende ved.
Diskusjon hvordan NVF raskt kan oppdatere nyheter på sin nettsider.
Vedtak: Aktivitetens leder ansvarlig gjøres for at det lages et referat raskt som legges ut på
nett enten selv eller sender referatet til de som kan gjøre dette.

Sak 21/19 Sak unntatt offentlighet

Referatsaker:
02062019 Approbert stevne Tysvær VK 18 juni
31052019 Presidenten har fremforhandlet gunstig pris til uniformering til styret
26052019 NVFs rep NIFs Ting 2019: Stian Grimseth, Arne Grostad, Kjell Olav Lundberg.
NIF rep Tryggve Duun
27052019 Byttet klubbnavn fra Hillevåg AK til Hafrsfjord VK
21052019 Flyttet stevene Breimsbygda Il fra 28 mai til 30 mai
16052019 Flyttet stevene Nidelv IL fra 22 mai til 29 mai
13052019 Flyttet stevene Breimsbygda Il fra 14 mai til 21 mai
12052019 Flyttet stevene Larvik AK fra 16 mai til 21 mai
10052019 Approbert stevne 02 juni Spydeberg Atletene kl 18,00
09052019 Approbert stevne 31 mai Spydeberg Atletene kl 18,00
03052019 Flyttet stevene AK Bjørgvin fra 22 mai til 15 mai
28042019 Flyttet stevene Lørenskog AK 21 mai til 18 mai
AU vedtatt saker siden siste styremøte:
13052019 Sak unntatt offentlighet
SAKER BEHANDLET PÅ E – MAIL SIDEN SISTE STYREMØTE.
Sak 13/19 FORSLAG TIL VEDTAK (justert AU 22.06.2019)
5 kamp og av Norges Cup (NC) for ungdom og junior

Vedtak 1: 5 kamp.
Styret støtter Teknisk utvalgs vurdering av forslag som ble vedtatt ved Tinget 2019 som
vedrørte 5 kamp.
Fra 15 juni 2019 vil det konkurreres i de nye klassene alderskategoriene 5 kamp.
Det betyr at ved RM i 5 kamp 2019 og fremover skal 5 kamp stevner bestå av disse
aldersklassene:
1. 11-12 år (ikke NM)
2. 13-14 år
3. 15-16 år
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4. 17-18 år
5. 19-23 år
6. +23 år
Iverksettelsesdato 15 juni 2019 er satt slik at allerede avholdte 5 kampstevner med levert
protokoll ikke må omarbeides

Vedtak 2: Budsjett og innføring av Norges Cup (NC) for ungdom og junior.
Styret støtter Teknisk utvalgs vurdering av forslag som ble vedtatt ved Tinget 2019 som
vedrørte 5 kamp inkludert den økonomiske støtten som forslaget innebærer.
STEVNER SOM INKLUDERER NORGES CUP:
NC 1. Landsmesterskapet (LM vektløfting)
NC 2. Regionmesterskapet i 5 kamp (RM i 5 kamp)
NC 3. NM i 5 kamp
NC 4. Regionmesterskapet (RM vektløfting)
De tre beste stevnene teller i sammendraget for den enkelte deltaker
Sakens forslagstiller ved Tinget 2019 Breimsbygda IL bekreftet sin intensjon ift. GS sitt
oppsett med juniorer og ungdom for seg selv.
Saken avsluttes.
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