
Protokoll 
Styremøte nr. 1/2021 

Norges Friidrettsforbund  
20. januar kl. 14 
Digitalt, Teams 

 

  
Tilstede:  Ketil Tømmernes, Anne Farseth, Kalle Glomsaker, Siri Eide Storaa, Hilde Stokvold 

Gundersen, Geir Nordtømme, Henrik Carstens, Per Espen Fjeld, Mathias Vangsnes, 
Ragnfrid Margrete Nedberge Llano. 

 
Referent:  Kjersti Smedsrud. 
   
Fra sentraladministrasjonen: Kjetil Hildeskor, Berit Nøbben, Erlend Slokvik (sak 9) og Kjersti 
Smedsrud.  
  
Saksliste for styremøte 1-2021:  

Sak 1/2021 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte  
Sak 2/2021 Regnskapsprognose 2020 
Sak 3/2021 Friidrettstinget 2021, fysisk eller digitalt 
Sak 4/2021 Forslag til endringer i lov og bestemmelser 
Sak 5/2021 Mesterskapsstrukturen  
Sak 6/2021 Arbeidslederansvaret 
Sak 7/2021 Strategisk plan 2021-2025 

Sak 8/2021 EM U23 status 
Sak 9/2021 Høydehus 

Sak 10/2021 Representasjon vinter 2021 
Sak 11/2021 Idrettstinget delegater og forslag til Idrettstinget  
Sak 12/2021 Terminliste 

Sak 13/2021 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem 
 
Sak 1/2021 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte 
 
Vedtak: Innkalling og referat og protokoll fra styremøte 13/2020 samt protokoll fra 
styremøte 14/2020 godkjennes. 
 
Sak 2/2021 Regnskapsprognose 2020  
Administrasjonen redegjorde for regnskapsprognosen for 2020, inkludert balansen per 
31.12.2020. Ny prognose tilsier et overskudd om lag 2,5 mill. kroner. Det kan fortsatt komme 
noen endringer frem til endelig regnskap. Endelig regnskap godkjennes etter planen i 
styremøte 2/2021, 10. februar.  
 
Vedtak: Styret tar regnskapsprognosen for 2020 til orientering.  
 
Sak 3/2021 Friidrettstinget 2021, fysisk eller digitalt 
Friidrettstinget 2021 skulle etter planen avholdes 13.-14. mars på Sola. Koronasituasjonen 
har gjort det nødvendig med en ny vurdering av om dette er gjennomførbart. 
Administrasjonen la frem ulike alternativer til vurdering.   



 
Vedtak: Styret i NFIF beslutter at Friidrettstinget 2021 utsettes til 22.-23. mai. 
Administrasjonen utreder hva som bør gjøres dersom det ikke lar seg gjennomføre. 
 

Sak 4/2021 Forslag til endringer i lov og bestemmelser   
Det ble i styremøte 13/2020 vedtatt å foreslå visse endringer i nasjonale bestemmelser for 

Friidrettstinget 2021. Disse har blitt konkretisert og ble lagt frem for videre vurdering i 

styret. Følgende saker ble diskutert:  

1. Endringer i Nasjonale bestemmelser om kretsmesterskap  
2. Innføring av nye offisielle norske rekorder i følgende øvelser: maraton, halvmaraton, 

5km og 10km løp utenfor bane, 20 km kappgang, 50 km kappgang menn, 10 km 
kappgang kvinner, 50km, 100km, og 24-timersløp  

3. Endringer i Nasjonale bestemmelser om lisens: Åpning for engangslisens på bane. 
  

Vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å ferdigstille forslagsteksten i tråd med styrets 
vurderinger. Forslagene oversendes så Lovutvalget for uttalelse. 
 
Sak 5/2021 Mesterskapsstrukturen  
Det ble redegjort for arbeidet til og foreløpige vurderinger fra arbeidsgruppen for ny 
mesterkapsstruktur. Innstilling fra arbeidsgruppen vil ferdigstilles innen kort tid. Styret ba 
om å få endelig innstilling, før det tas stilling til forslagene.  
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering. Arbeidsgruppen jobber videre med forslaget, som 
legges frem for behandling i neste styremøte. 
 
Sak 6/2021 Arbeidslederansvaret 
Det har pågått en prosess for å avklare arbeidslederansvaret for daglige ledere (DL). Etter 
dialog med kretslederne har administrasjonen utarbeidet forslag til vedtak. Kretslederne har 
ikke hatt innsigelser til vedtaket.  Styret stilte seg bak forslaget og var fornøyd med 
prosessen. Vedtaket vil kunne være et godt utgangspunkt for et bedre samarbeid med 
kretsleddet, samtidig som kretsene beholder retten til prioritering og styring i egen krets.  
 

Vedtak: Krets skal gjøre prioriteringer og lage egen handlingsplan, basert på NFIFs mal. 

Oppgaver i kretsen må tilpasses stillingsprosent til DL og fordeles mellom DL og 

kretsstyret. Kretsen må prioritere hvilke oppgaver som skal tillegges DL.  

Sentraladministrasjonen har ansvaret for oppfølging av forbundets prioriterte oppgaver og 

skal i samarbeid med kretsleder etterse at skal-oppgaver blir gjennomførte. Kretsleder har 

oppfølgingsansvar for lokalt prioriterte oppgaver. Dersom det er kryssende forventninger 

så skal det avklares mellom ansvarlig i sentraladministrasjonen og kretsleder. 

Sak 7/2021 Strategisk plan 2021-2025 
Styret hadde i forkant av møtet fått oversendt nytt utkast til strategi, der endringer basert på 
innspill fra styret i styremøte 13/2020 var innarbeidet. Styret uttrykte å være fornøyd med 
prosessen og produktet som nå er lagt frem.  
 



Vedtak: Styret i NFIF vedtar Strategisk plan for 2021-2025 som skal legges frem for 
Friidrettstinget 2021. Administrasjonen får fullmakt til å gjøre mindre justeringer frem mot 
publisering og trykking. 
 
Sak 8/2021 EM U23 status 
Styrets ansvarlige for EM U23 2021 i Bergen redegjorde for status. Styret uttrykte å være 
meget fornøyd med arbeidet som gjøres i arrangementskomiteen.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til orientering.  
 
Sak 9/2021 Høydehus 
Det særnorske vedtak som forbyr høydehus ble diskutert i styret. Hensynet til rettferdighet 
og likhet for norske utøvere, samt miljø- og kostnadshensyn knyttet til den utstrakte 
reisevirksomheten, taler for avvikling av vedtaket. Det ble på denne bakgrunn vurdert at 
NFIF bør foreslå dette for Idrettstinget 2021.   
 
Vedtak: NFIF forslår til Idrettstinget at høydehusvedtaket blir avviklet. 
 
Sak 10/2021 Representasjon vinter 2021 
Situasjonen knyttet til den pågående pandemien setter andre rammer for reise og 
representasjonen enn i en ordinær situasjon. Det ble derfor avklart at styret ikke vil være til 
stede på nasjonale mesterskap eller EM innendørs i 2021.  
 
Vedtak: Styret vil ut ifra nåværende situasjon ikke være representert på mesterskapene 
under innendørssesongen 2021.   
 
Sak 11/2021 Idrettstinget delegater og forslag til Idrettstinget 
Idrettstinget 2021 avholdes siste helgen i mai. NFIF vil stille med leder for 
Ungdomskomiteen, President og Visepresident. Hvem som innehar disse vervene på det 
tidspunktet, vil ikke være avklart før etter Friidrettstinget.  Jf. vedtak i sak 9/2021, vil NFIF 
sende inn forslag om å avvikle gjeldende høydehusvedtak innen fristen 28. januar. 
 
Vedtak: President, Visepresident og leder for Ungdomskomiteen stiller som NFIFs 
delegater ved Idrettstinget 2021.  
 
Sak 12/2021 Terminliste 
Administrasjonen orienterte om status for innendørssesongen. Styret, arrangør og 
administrasjonen er enige om at UM innendørs avlyses i sin ordinære form. Samtidig skal det 
ses på tiltak for å holde motivasjonen oppe for denne gruppen, herunder alternative 
regionale eller lokale konkurranser den aktuelle helgen. For de andre mesterskapene 
innendørs ble det ikke tatt noen beslutning, men administrasjonen gjør løpende vurderinger 
sammen med arrangørene. 
 
Det ble i tillegg gjort enkelte avklaringer rundt ansvarsfordelingen mellom styret og 
administrasjonen når det kommer til beslutninger om terminlista.  
 



Vedtak: UM innendørs avlyses og arrangøren får tilbud om å arrangere UM innendørs 

2022 slik andre arrangører som fikk avlyst i 2020. Administrasjonen gjør løpende 

vurderinger om det er mulig å arrangere de andre mesterskapene. 

Styret i NFIF oppnevner arrangører etter innstilling fra administrasjonen og kan i enkelte 

tilfeller delegere til administrasjonen å finne arrangører og tildele der det mangler søkere. 

Administrasjonen har ansvaret for å fastsette datoer på mesterskapene, men skal 

informere styret om datoer og eventuelle endringer.  

 

Sak 13/2021 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem  
Generalsekretæren og styrets medlemmer orienterte om aktuelle saker på deres områder.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringene fra Generalsekretæren og styrets medlemmer til 
orientering. 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 16.50.  

Neste planlagte møte er 10. februar. 


