
 

Protokoll 
Styremøte nr. 10/2021 

Norges Friidrettsforbund 
9. september 2021, kl. 13.00 
Thon Hotel Norge, Kristiansand 

 
 

Tilstede: Anne Farseth, Kalle Glomsaker, Runar Bålsrud, Hilde Stokvold Gundersen, Geir Nordtømme, 
Henrik Carstens, Per Espen Fjeld, Ragnfrid Margrete Nedberge Llano, Siri Eide Storaa, Helge Sveindal 
Rosfjord.  
 
Referent: Kjersti Smedsrud.  
 
Fra administrasjonen: Kjetil Hildeskor, Berit Nøbben og Kjersti Smedsrud. Roar Holen på sak 77. I 
tillegg NM-arrangøren ved Inger Steinsland på sak 76.   
 
Saksliste for styremøte 10-2021:  

Sak 74/2021 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte  
Sak 75/2021 Regnskapsrapport pr dato 2021  
Sak 76/2021 Informasjon om NM av arrangøren  
Sak 77/2021 Status OpenTrack  
Sak 78/2021 Uttakskriterier landslag 2022  
Sak 79/2021 Deltagelse mesterskap ungdom U18 2022  

Sak 80/2021 Implementeringsplan  
Sak 81/2021 Kongepokalkomite 2021  
Sak 82/2021 Tildeling junior NM 2024  

Sak 83/2021 Årshjul 
Sak 84/2021 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem 

 
 
Sak 74/2021 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte  
 
Vedtak: Innkalling og referat og protokoll fra styremøte 9/2021 godkjennes med rettelser 

sendt inn på forhånd. 

 
Sak 75/2021 Regnskapsrapport pr dato 2021 
Det er ikke store endringene siden sist rapportering, men alle bonuser etter OL og Paralympics er 
nå inkludert. Enkelte endringer også på UPPI, samt egenandeler knyttet til mesterskap og 
sommerleir. Den største usikkerheten er fortsatt knyttet lisensinntektene. Administrasjonen er i 
ferd med å utforme en ny søknad om kompensasjon for lisensinntekter.   
 
Det ligger per prognosen an til et underskudd på om lag 500 000 kroner, om lag 400 000 kroner 
lavere enn sist prognose.  
 
Vedtaket: Styret tar regnskap og prognose for 2021 til orientering.  
 
 



Sak 76/2021 Informasjon om NM av arrangøren  

NM-arrangøren ved Inger Steinsland orienterte om opplegget for NM og siste status for 
arrangementet. Korona-restriksjoner har medført ekstra arbeid og begrensninger, men arrangøren 
har god kontroll. Styret uttrykte at de så frem til mesterskapet og takket arrangør for gode 
forberedelser.  
 
Vedtaket: Styret tar redegjørelsen fra NM-arrangøren til orientering.  
 
 
Sak 77/2021 Status OpenTrack 
Administrasjonen v/Roar Holen orienterte om status for Opentrack. Det er gjort viktige 
tilpasninger i systemer, men gjenstår fortsatt noe arbeid og feilrettinger. Så langt er det gjort 
gode erfaringer, og videre utrulling vil skje i 2022.  
 
Det har også vært møte med NIF om det nye påmeldingssystemet ISonen. Her jobbes det med 
tilpasninger til friidrettens behov, med ambisjon om iverksetting fra 1.1.2022. NFIF har fått 
forsikringer om at arrangementsløsningene i SportsAdmin ikke legges ned før nødvendige 
tilpasninger er på plass og Isonen er tatt godt i bruk.   
 
Vedtak: Styret tar redegjørelser om Opentrack til orientering.  
 

Sak 78/2021 Uttakskriterier landslag 2022  
Styrets toppidrettsansvarlige redegjorde for Toppidrett- og talentutviklingsutvalgets forslag til 

uttakskriterier for landslag i 2022.  

 

Det er et generelt ønske om å synliggjøre og rendyrke begrepet landslaget. Det er videre viktig å 

definere og tydeliggjøre et U23-landslag som et viktig steg i utviklingen av utøvere. Det vil også 

være mulig å innta noen overårige. Samtidig rendyrkes juniorlandslag med 18- og 19-åring. I 

tillegg defineres det en gruppe yngre utøvere som kan hospitere på landslagene.  

 

Det ble i styremøtet diskutert om det er for få utøvere som vil komme med på lagene med det 

fremlagte forslaget, og om forslaget legger nok til rette for å få frem kvinnelige utøvere og 

utøvere i alle øvelser. Dette er utfordringer som det også må vurderes andre strukturelle grep 

for å håndtere i et lengre perspektiv. Det ble videre argumenter både for og imot å ha faste krav 

som ikke åpner for grad av skjønn. Det er viktig med en landslagsmodell som både er rettferdig, 

bidrar til utvikling og er økonomisk bærekraftig.  

 

Vedtak: Prinsippene som er lagt inn i forslaget til uttakskriterier for landslagene i 2022 legges 

til grunn, men administrasjonen bes om å vurdere en mulig justering av terskelen og hvor 

mange som skal inngå i lagene. Det gjøres videre tilpasninger i dokumentet ved at hospitering 

ikke knyttes til geografi.  

 

 

Sak 79/2021 Deltagelse mesterskap ungdom U18 2022 

Styrets toppidrettsansvarlige redegjorde for Toppidrett- og talentutviklingsutvalgets vurdering av 

hvilke internasjonale mesterskap som skal prioriteres for de yngste utøverne i 2022.   



 
For 16- og 17åringene er det i 2022 to europeiske mesterskap, EM U18 i Jerusalem, Israel, og 
EYOF i Banska Bystrica, Slovakia. Det er vedtatt at det skal prioriteres et mesterskap for denne 
gruppen per år. Styret ønsker å prioritere EYF i 2022. Mesterskapet i Slovakia vil være mer 
hensiktsmessig logistisk sett, være rendyrket som et bredt ungdomsarrangementer som favner 
flere og ha Olympiatoppen som en viktig bidragsyter. Utvalgets innstilling var derfor å prioritere 
dette. 
 
For U20-utøverne er det VM i Colombia som er mesterskapet i 2022.  
 
Vedtak: Norge prioriterer deltagelse på EYOF Banska Bystrica i 2022. 
 
Merknad: Saken ble vurdert på nytt i styremøte 11/2021 på bakgrunn av ny informasjon. Nytt 
vedtak fattet.  
 

 

Sak 80/2021 Implementeringsplan 
Det ble lagt frem forslag til plan for hvordan den vedtatte strategiske planen skal spres i 
organisasjonen. Målet er at strategisk plan skal være et dokument som gjennomsyrer 
planlegging, gjennomføring og evaluering i alle ledd i organisasjonen.  
 
Vedtak: Styret vedtar implementeringsplanen for Strategisk plan (2021-2025).  
 

 

Sak 81/2021 Kongepokalkomite 2021 
 

Vedtak: Kongepokalkomiteen i 2021 består av President, Visepresident og leder for Statistikk- 

og rekordutvalget i NFIF.  

 

 

Sak 82/2021 Tildeling junior NM 2024  

I sak 68 i styremøtet 9/2021 ble det besluttet å utlyse NM junior 2024, da Bodø Friidrettsklubb 

ønsket arrangementet som del av at Bodø skal være Europeiske Kulturhovedstad det året. Ingen 

andre søknader har kommet inn innen fristen. På denne bakgrunnen tildeler styret NM junior 

2024 til Bodø.  

 
Vedtak: Styret i NFIF tildeler NM junior 2024 til Bodø Friidrettsklubb. 
 
 

Sak 83/2021 Årshjul  
Et utkast til årshjul for faste styresaker og viktige hendelser og frister gjennom året ble lagt frem.    
 
Vedtak: Fremlagte årshjul vedtas med enkelte justeringer.  

 
 
Sak 84/2021 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem 



Generalsekretær og styrets medlemmer orienterte om viktige saker på sine områder.  I tillegg 
orienterte Michael Klages fra Norconsult for utfordringer knyttet til anlegg og endringer i 
løpsretningen.  
 
Vedtak: Styret tar orientering fra Styret og Generalsekretær til orientering. 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 17.30.  

 

Neste styremøte er satt opp 21. oktober, i forkant av høstmøtet.    

 


