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Trondheim 19.08.2019

Tilstede.
Styret: Stian Grimseth, Børge Aadland, Asta Rønning Fjærli, Tryggve Duun.
Varamedlemmer: Kjell Olav Lundberg, Kristin Solbakken
Forfall: Randi Schei
Ansatte: Generalsekretær Arne Grostad.
Forfall: Sportssjef Jarleif Amdal,

STYREMØTE SKYPE 14 august 2019 kl 14,00 – 17,30
Gjennomgåelse av referat fra styremøte 4. 14 juni 2019. Det ble konkludert med at
skypemøter fungerer godt for gjennomførelse av styremøtene, dette er besparende både
for økonomi, tidsbruk og miljø.

Sak 7/19 Konstituering av styret og utvalg
Utvalgsledere orienterte:
Antidoping utvalg (ADU)

Leder i antidopingutvalget Kristin Solbakken ga kort orientering. Bla at utvalget er
komplettert med Camilla Nesvik Nysted, Elverum AK
Ren Utøver, tidligere vedtak:
Sak 6/17 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.
Dette betyr at det skal lages en nyhetssak på nettet samt en mail direkte til klubbene.
Dette skal også synligjøres i innbydelsen til NM 2020. Videre vil utvalgets leder opprette
kontakt inn mot Antidoping Norge.
Ansvar: GS og leder Antidopingutvalget Kristin Solbakken
Sportsutvalg (SU)

Orientering ved leder Børge Aadland
SU vil samles i Oslo for et møte fredag 30.08.19, her vil også NVF sin president delta. I
dette møtet vil en ha fokus på dagens landslagsutøvere i tillegg til et forsterket fokus på
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talent utvikling på ungdom og junior nivå. En vil se på mulighetene for samlinger i
samarbeid med klubber og regioner.
Teknisk utvalg (TU).

Orientering ved leder Tryggve Duun.
TU har levert innstilling til AU vedr TO ved de internasjonale mesterskapene resten av året.
Bare TO til nordisk mesterskap for ungdom og junior i Sundsvall gjenstår.
Videre ble det foreslått å utvide TU med et medlem. Ingeborg Endresen forespørres.
Økonomiutvalg (ØU)
Leder ga Kristin Solbakken ga kort orientering.
Ellers vises det til GS orientering under Sak 1/19 Økonomi 2019
Nytt møte forberedes, Kristin organiserer.
Anleggsutvalg (AL)
Leder Kjell Olav Lundberg orienterte om at utvalgets medlemmer i dialog om fordeling av
oppgaver.
NVFs anleggsveileder:
Har avklart med Katarina at hun har mulighet til å videreføre arbeidet med veilederen for
styrketreningsareal med støtte fra oss andre i utvalget. Bør ha ulike eksempel på anlegg der
noen tar hensyn til at det skal kunne gjennomføres konkurranser i lokalet, men også mindre
anlegg som kan fungere godt inn mot eksisterende idrettsanlegg som stevner kan
gjennomføres i.
SIAT
Kjell Olav mente også at det som viktig at en opprettholder kontakten med Senter for
idrettsanlegg og teknologi, NTNU, Trondheim www.ntnu.no/siat
De bidro positivt ved NVFs anleggsseminar 23 mars 2019, hvor det deltok ca 40 deltakere
Anleggsstrategiplan ble nevnt, den er å finne her:
https://vektlofting.klubb.nif.no/omforbundet/Documents/H%C3%B8ringssvar%20styrkeidrettene_anl
egg%20mai_juni%202018.pdf

Klubbenes fasiliteter.
Det kunne være hensiktsmessig å sende ut en mail der klubbene blir oppfordret til å ta noen
bilder av sine treningsfasiliteter. Dette for å kartlegge treningsfasilitetene i vektløfter Norge.
Barne og ungdomsutvalg (BU)
Leder Randi Schei meldte forfall til møtet.
Ikke noe nytt
Utdanningsutvalg (UU)
Leder Asta Rønning Fjærli orienterte. Hun har nå tilgang til Idrettskurs.no og setter seg inn i
dette rapporteringsverktøyet. Hun så for seg at det var mye å ta tak i hennes utvalg. Hun
håpet at det raskt ble en avklaring med en ansvarsperson.
Veteran utvalg:
Borge redegjorde ift at utvalget skal ha et konstituerende møte snart.
Foreslåtte medlemmer:
Medlem: Børge Aadland
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Medlem: Jan Nystrøm
Medlem: Ingebjørg Endresen
Varslingskanalen
Kontaktpersoner:
Hilde Næss, Børge Aadland
Kontaktpersoner vedr funksjonshemmede:
I prosess.
Styrets representant ift Olympiatoppen:
President Stian Grimseth

Sak 1/19 Økonomi 2019.
Regnskapsoversikt fra Katarina pr 31 juni 2019
Oversikten ser greit ut.
VO midler.
GS redegjorde ift svar fra NIF når det gjelder «manglende» VO midler. Ettersom SF har
forandret praksis slik at det er den enkelte som arrangerer står som arrangør i Idrettskurs.no
blir VO midlene betalt ut til denne arrangøren.
NVFs inntekt i VO begrenset seg derfor til de kurs som NFF oppført som arrangør.
Samarbeidspartnere.
Presidenten orientere ift en mulighet for sponsing:
Han har startet en prosess ift tidligere samarbeidspartnere som var inne ved EM 2016. Deres
profilering på NVFs representasjonstøy har vart en god stund etter EM.
Forfall.
Det hender at det blir meldt forfall seint ift aktiviteter, representasjonsoppgaver hvor det er
lagt inn mye av NVFs økonomi. For bedre å sikre seg at NVFs økonomi blir best mulig brukt
vedtar Styret følgende.
Vedtak:
Hvis det meldes forfall til en NVF betalt aktivitet skal det økonomiske tapet faktureres
vedkommende i sin helhet og ikke bare via egenandel. Dette med mindre det foreligger en
legeerklæring.
Komplettering av medaljer.
Vedtak: Medaljer blir kjøpt inn 40 mm. Kostnad ca kr 30 000,En utelater gravering slik at til overs medaljer kan brukes videre.

Sak 2/17 Strategiplanen 2016 - 2024, videreføring.
https://vektlofting.klubb.nif.no/Strategi/Strategisk%20plan%20for%20perioden%202017-2024.pdf

Presidenten orienterte om hvordan han så for seg arbeidet med denne fremover.
Det skal være styremøte fredag før Nordisk mesterskap på Vigrestad.
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Han så for seg denne ble hovedsak ved møtet. For at alle lettere kommer i gang med
diskusjonen vil presidenten sende noen punkter som han vil skal diskuteres ift til neste
tidsperiode. Herunder vil en analyse og videre strategi klargjøre behovet for ansatte i NVF.
Styret og utvalg må gjøre seg kjent med planen før møtet
Det må defineres tiltak på bakgrunn av strategipunktene. Styret ser for seg en prosess som
skal strekke seg i tidsperioden frem mot 01.12.19, og vil se på mulighetene for å bruke deler
av fredagen før NM-Lag for å involvere klubber og regioner.
Viktig områder iht Idretts Politisk Dokument (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,
NIFs nye overordnede prioriteringene for 2019 som det skal rapporteres på ift tildelte
midler:
Asta var i et relevant informasjonsmøte hos NIF 5 juni, hun har skrevet referat fra møtet.
• 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
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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
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.
Følgende tema ble diskutert.
Egenandeler ved mesterskap
Bekledning prosess.
Adams registrering ifm Nordisk M har blitt godt bekjentgjort ift Bronze Level Event
Orientering planer for treningssamling 10 – 13 oktober eller 17 – 20 oktober ungdom og
junior ved Toppidrettssentret

Sak 31/18 Nordiske mesterskap
Orientering
Nordisk Mesterskap 11 – 13 oktober, Vigrestad Bronze Level Event
Status. Invitasjonstekst godkjent av IWF, ligger ute på IWFs kalender.
Ved preliminære påmelding den 10 august 2019 er alle de nordiske landene meldt inn
deltakere.
Tryggve Duun orienterte.
Ettersom mesterskapet er et Bronze Level Event mesterskap blir det en god del ekstra
arbeide. Bla skal det fylles ut et omfattende excel ark som skal sendes IWF innen en
nærmere definert frist.
NTF produserer et oppsett av puljer med innveiingstidspunkter som sendes IWF på forhånd.
Videre ble det en generell orientering om mesterskapet ift deltakelse og hotell

Final Entry er 10 september 2019.
Sak 16/19 Utdanning
Kurs fremover:
Trener I
2408-2508 Trener I del 2, Trondheim, Nordenfjeldske VR
1309-1409 Trener I del 3, Trondheim, Nordenfjeldske VR
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2109-2209 Trener I del 2, Spydeberg, Østlandet VR
0510-0610 Trener I del 3, Spydeberg, Østlandet VR
Trener II
3105-0206 Trener II, del II, Oslo, avholdt, NVF
2009-2209 Trener II, del III, helg 2 i Oslo TIS
NVF
1511-1711 Trener II, del III, helg 3 i Oslo, planlegges, NVF.
Internasjonale kurs
1008-1108 2019 IWF Coach Education Level I, Upplands Väsby, Sweden.
0911-1011 2019 IWF Coach Education Level II, Upplands Väsby, Sweden.
Nordic International Leadership Education (NILE) – NVF sin president er tatt ut til første del
av denne utdanningen.
Dommerkurs
0609-1009 Dommerkurs Bergen, Sør-Vestlandet VR.
Instruktør:………
0510-0610 Dommerkurs Jølster IL, Nord-Vestlandet VR Instruktør:………
0911-1011 Dommerkurs Oslo, Østlandet VR
Instruktør:………
Veileder utdanning i NIF:
NVF har godkjent søknad fra Lars Espedal ift at han søker på veilederutdanningen i NIF.
Søknad sendt fra NVF til NIF 14 august 2019.

Sak 6/17 Antidoping
Rent Særforbund: NVF er RENT SÆRFORBUND (RF)
Orientering ift leder orientering under utvalg
Leder har sendt mail til ADNO angående årlig møte med dem, som er ett av punktene for å
opprettholde status som rent særforbund, venter på svar der.
Hilde sagt seg villig til å gi litt starthjelp til det nye antidopingutvalget, så vi får vel ta ett
møte med hun og, men det er ikke fastsatt enda.
Rent Idrettslag:
Ren Utøver:
Minner om vedtak stm 14 juni:

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. ADU leder har nå aksess til ADNO Ren
Utøver database
Whereabout: Sportssjef var ikke med på møtet.
Antidoping kontrakt: Sportssjef var ikke med på møtet.
Samtykkeskjema:
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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.
Presidenten orienterer med bla bakgrunn i diskusjon i AU:
Nåværende LT/SS slutter 30 september, en må sørge for en kontinuitet i arbeidet.
Vedtak: Presidenten tar de fleste sportslige oppgave ut året. Han vil kunne støtte seg på
klubbtrenere som har utøvere på landslaget. Økonomi rundt dette skal ikke overstige det det
ville ha vært å hatt LL/SS ut året.
Videre prosess vil være at når det foreligger en avklaring av NVFs totale behov for ansatte
fremover vil det utformes en utlysings tekst. Dette arbeidet er tenkt avsluttet senest innen 30
november.
Sak 18/19 Videre engasjement av UK – arbeidsavtale går tom 31.12.19
Presidenten orienterer med bla bakgrunn i diskusjon i AU:
Vedtak: Generalsekretær fungerer i tidligere utdanningskonsulent arbeidsoppgaver og
ansvarsområder i en utvidet stilling.GS stilling økes til 80 % fra 1 august og ut 2019 (eller
når ny person er tilsatt).
Videre prosess vil være at når det foreligger en avklaring av NVFs totale behov for ansatte
fremover vil det utformes en utlysings tekst. Dette arbeidet er tenkt avsluttet senest innen 30
november.
Sak 22/19 Skjema: inneholder samtalepunkt i dialog med regioner og klubber
Styrets medlemmer fordeler oppgaven med å kontakte klubber og bruker skjemaet som en
mal om hvordan tilstanden er i den enkelte klubb.
Dette er som et ledd i å komme tettere på klubb og regioner i deres virke for norsk
vektløfting.
Sak 23/19 Styre-region og klubbleder seminar 2019
Det tradisjonelle høstseminaret blir i år avholdt fredag før NM lag. Styrets medlemmer,
klubb og regioner representanter innkalles. Tema for seminaret blir klubbens
virksomhetsplan.
Sted Scandic Brennemoen, Askim som er samarbeidspartner for arrangør av NM Lag 2019
Sak 24/19 Neste styremøte:
Dette vil bli på Vigrestad fredag 11.09.19, styret vil være på Vigrestad hele helgen og utføre
ulike oppgaver foruten styrearbeid. Kristin Solbakken har ikke anledning til å være med
denne fredagen, og det er da ikke noe poeng å fly over for resten av helgen. Stian, Tryggve
og Børge vil ha oppgaver denne helgen, Arne er dommer, Asta tar seg av FB og Instagram –

NORGES VEKTLØFTERFORBUND
Norwegian Weightlifting Federation

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

8
og Kjell Olav og Randi vil bruke tiden rundt arbeid i sine utvalg + generelle klubb og
regions samtaler.

Referatsaker:
20190801 Approbering av stevne 31 aug kl 10,00 Tysvær VK
20190801 Approbering av stevne 24 aug kl 13,00 Stavanger VK
20190801 Approbering av stevner Tromsø AK
Lørdag 31.August Kl 15.00
Lørdag 12.Oktober kl 15.00
Søndag 1. Desember kl 15.00
20190720 Nordic International Leadership education. Deltaker president Stian Grimseth
20190720 Flytting av stevne 28 juli til 29 juli 2019 Kvadraturen
20190720 Approbering av stevne 17 august 2019 Spydeberg Atletene
20190711 Mottatt bekreftet uttak TO VM i Pattaya 2019 Tryggve Duun
20190711 Sendt nominasjon TO OL Tokyo 2020 Tryggve Duun
20190709 Møte NIF Tiril T, Asta R.F, Arne G. vedr oppfølging pri områdene post III
20190708 Sendt nominasjon TO VM i Pattaya 2019
20190708 Avlysing av stevne tirsdag 9 juli Breimsbygda IL
20190628 Mottatt oppsigelse Tiril Tøien som Utdanningskonsulent.
20190625 Avslått approbering av stevne fra Tambarskjelvar IL pga ikke overholdt tidsfristen
20190619 Approbering av stevne 26.06.19 Nidelv IL Tempebanen
20190619 Approbering av NIDELV CUP 17.08.19 Tempebanen
24062019 Avlyst stevne Breimsbygda IL 25 juni
AU vedtatt saker siden siste styremøte:
30072019
Sak 1
AU støtter TUs innstilling vedr TO til internasjonale mesterskap høst 2019.
TU innstiller følgende personell som TO til internasjonale mesterskap høsten 2019.
EM junior/U23, Bucharest, Romania – Tor Steinar Herikstad
EM ungdom, Eilat, Israel – Trond Kvilhaug
Nordisk seniormesterskap, Vigrestad, Norge – Tor Steinar Herikstad, Hilde Næss, Arne
Grostad og Larisa Izumurudova.
Det kan også være behov for ytterligere en person. Dersom det viser seg å være behov
innstilles Steinar Kvame som TO til Nordisk mesterskap.
Nominerte kandidater tilskrives.
Vi kommer tilbake til Nordisk ungdom/junior i Sverige senere. Der er Norge forpliktet til å
stille med minst en (1) TO.
Sak 2
AU er av den oppfatning at streaming og raskt oppdatering resultatene på sosiale media og
nett ved mesterskapene er viktige.
Oppgavene her må defineres hos de som er tilstede fra NVF.
Videre mener AU at en bruker det noe "enklere" IWF systemet ved enkelte mesterskap.
For mesterskapene 2de halvår 2019 betyr dette:
NM 5 kamp 28-29 sept. i Sandane benyttes IWF sitt system
NM ungdom 2 november i Naustdal benyttes IWF systemet
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Nordisk Mesterskap 12-13 oktober på Vigrestad benyttes EWF system
NM lag Spydeberg Atletene 23-24 november, bestemmes senere
Styrevedtak:
Styret diskuterte AU vedtaket og kom frem til at det vil være formålstjenlig å benytte EWF
systemet ved NM ungdom i GloppenVidere anmodet Styret at TU tar en bred gjennomgang av hvordan NVFs resurser blir brukt i de
forskjellige mesterskapssammenheng.
Sak 3
AU har behandlet en sak etter innspill fra GS ift om det var mulig for en klubb å etter å
registrere poeng i lagserieomgang 3 da de hadde glemt et viktig stevne som var tellende i
omgangen.
Vedtak: AU avslår muligheten for å justere da forespørsel kom for seint, også etter utvidet
periode.
Sak 4
AU vedtak: Det ble diskutert alternative muligheter for å få til kontinuitet i arbeidet etter at
Tiril Tøien sa opp sin stilling fra 1 august 2029. Ulike løsninger ble diskutert.
Det ble konkludert med at presidenten skulle samle trådene i lys av diskusjonen og ta dette
med inn i styret.
Sportssjef stilling etter at Jarleif Amdals engasjement ikke blir forlenget fra 1oktober ble
også diskutert.
Det ble konkludert med at presidenten skulle samle trådene i lys av diskusjonen og ta dette
med inn i styret.
Trener og lagleder
AU seg enig i det som tidligere har vært diskutert at presidenten kunne fungere fremover en
stund. AU mente at kombinasjon av sportsjef og trener ikke skulle være en og samme
person.

NORGES VEKTLØFTERFORBUND
Norwegian Weightlifting Federation

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

