
 

Protokoll 
Styremøte 13-2021 

Norges Friidrettsforbund 
15. desember kl. 15 

Digitalt (Teams)   
 
 

Tilstede: Anne Farseth, Runar Bålsrud, Hilde Stokvold Gundersen, Geir Nordtømme, Henrik Carstens, 
Per Espen Fjeld, Ragnfrid Margrete Nedberge Llano, Kalle Glomsaker (fra sak 103), Siri Eide Storaa 
(fra sak 103) og Helge Sveindal Rosfjord (fra sak 103). 
 
Forfall: Per Espen Fjeld.  
 
Referent: Kjersti Smedsrud.  
 

Fra administrasjonen: Kjetil Hildeskor, Kjersti Smedsrud, Berit Nøbben, Thor Gjesdal sak 104 og 
Magnus Trosdahl sak 106. 
 
 
Saksliste for styremøte 13-2021:  

Sak 101/2021 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte  
Sak 102/2021 Regnskapsrapport pr dato 2021  
Sak 103/2021 Sammenslåing av Vest-Agder og Aust-Agder FIK til Agder  
Sak 104/2021 NM og UM reglement 2022  
Sak 105/2021 Krav og kriterier mesterskap  
Sak 106/2021 Kriterier for rekorder utenfor bane  
Sak 107/2021 Søknad om overflytting til Troms friidrettskrets  
Sak 108/2021 Handlingsplaner 2022  
Sak 109/2021 Finansiering digitale fellestjenester  
Sak 110/2021  Anke overgangskompensasjon  
Sak 111/2021 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem  
 
 

Sak 101/2021 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte  
Sak 107 utsettes. For øvrig var det ingen merknader til innkalling, referat eller protokoll.  
 
Vedtak: Innkalling og referat og protokoll fra styremøte 12-2021 godkjennes. 

 

 

Sak 102/2021 Regnskapsrapport pr dato 2021  
Det er ingen større endringer i prognosen. Det er ventet flere innbetalinger og vil skje 
enkelte større utbetalinger mot slutten av året. 
 
Vedtak: Regnskap og prognose for 2021 tas til orientering.  
 
 
 



Sak 103/2021 Sammenslåing av Vest-Agder og Aust-Agder FIK til Agder FIK 
Det ble redegjort for sammenslåingen av de to kretsene. Dette er initiert fra kretsene selv. 
Formelt sett er det styret i særforbundet som vedtar sammenslåing av særkretser.  
 
Det holdes fortsatt årsmøte i de to kretsene første kvartal 2022 for å avslutte regnskap og 
øvrig virksomhet.  
 
Vedtak: Aust-Agder Friidrettskrets og Vest-Agder Friidrettskrets slås sammen til Agder 
Friidrettskrets fra og med 2022.   
 
 

Sak 104/2021 NM og UM reglement 2022  
Administrasjonen redegjorde for forslag til endringer i NM- og UM-reglementet.  
 
Hovedvekten av endringer er iverksetting av vedtak gjort på Friidrettstinget 2021.  
Videre er følgende endringer lagt inn i reglementet:  

- Justering i hvem som går videre fra finaler, slik at det også enkelte går videre på tid 
også på mellom- og langdistanse.  

- Enkelte endringer i dagsprogrammet. 
- Øvelsene i UM mangekamp innendørs for 17års-klassen justeres i tråd med WAs 

øvelsesutvalg for aldersklassene.  
- Lagt inn krav til kvalifisering i den nye NM-øvelsen 5000m kappgang for kvinner. 
- Presiseres av at regel i Technical Rule 5.3.1 ikke kommer i anvendelse i nasjonale 

konkurranser i kappgang. 
 
Vedtak: NM-reglementet og UM-reglementet 2022 vedtas.    
 

 

Sak 105/2021 Krav og kriterier mesterskap  
Toppidrettsansvarlig i styret redegjorde for det utsendte forslagene til krav og kriterier for 
mesterskapene i 2022. Noe er fortsatt uavklart, men av hensyn til planleggingen av sesongen 
legges dokumentet ut med kommentarer til de delene der man per i dag ikke har tilstrekkelig 
informasjon.  
 
Vedtak: Krav og kriterier for mesterskap i 2022 vedtas. Enkelte mesterskap vil man måtte 
komme tilbake til, da all informasjon om mesterskapene foreløpig ikke foreligger.  
 
 

Sak 106/2021 Kriterier for rekorder utenfor bane  
Mosjonsansvarlig i administrasjonen, Magnus Trosdahl, redegjorde for innføring av rekorder 
utenfor bane. En arbeidsgruppe med representanter fra Statistikk- og rekordutvalget, 
administrasjonen og styret har utarbeidet et forslag til kriterier. Det ble særlig påpekt at man 
foreslår egne nasjonale kriterier når det gjelder løypemåling, i påvente av at man har 
tilstrekkelig med A- og B-løypemålere i Norge. Det legges til grunn at man ville kunne gå over 
til de internasjonale kriteriene fra 2025.  
 



Videre er de beste resultatene gjennomgått slik at man kan sette rekorder og 
bestenoteringer som står som de gjeldende per i dag. Det kan ikke forventes at tidligere 
resultater skal oppfylle alle regler som nå vedtas, men gjennomgås for å sikre legitimitet.  
 
Vedtak:  
For nasjonale rekorder i løp utenfor bane vedtas følgende:  
- Nasjonale rekorder følger nasjonale kriterier fra 01.01.2022 til 31.12.2024  
- Nasjonale rekorder følger internasjonale kriterier fra 01.01.2025  
- Det opereres ikke med minimumstider* 
- For kvinner senior føres kun enn rekord, selv om satt i et mixløp* 
- De beste (senior)tidene frem til 31.12.2021 står som rekorder inntil de forbedres. 

Tidene gjennomgås av administrasjonen og Statistikk- og rekordutvalget 
- Det utarbeides et eget rekordskjema til bruk for innmelding av rekorder. 
* Fortsetter å gjelde etter 31.12.2024 
 
 

Sak 107/2021 Søknad om overflytting til Troms friidrettskrets  
Saken utsettes.  
 
 

Sak 108/2021 Handlingsplaner 2022  
Administrasjonen la frem forslag handlingsplan for 2022. Handlingsplanen er basert på i 
særdeleshet Strategisk plan 2021-2025, vedtatt budsjett 2022 og vurdering av status per i 
dag. Styret uttrykte at de generelt er fornøyd med produktet som er levert, men ga enkelte 
innspill som tas videre i administrasjonen.   
 
Vedtak: Styret vedtar at handlingsplanen 2022 legges til grunn for arbeidet i 2022, med 
visse justeringer.  
 
 

Sak 109/2021 Finansiering digitale fellestjenester  
Administrasjonen redegjorde for ny finansieringsmodell for digitale fellestjenester, som nå 
er på høring.  
 
Vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å besvare høringen fra NIF i saken i samråd med 
andre forbund.  
 
 
Sak 110/2021 Anke overgangskompensasjon  
Det har kommet inn klage i avgjørelsen om overgangskompensasjon for enkeltutøver. Saken 
er i første omgang behandlet av administrasjonen, etter fullmakt fra styret og ved å benytte 
vedtatte satser. Saken er nå brakt inn for styret. Styret hadde på forhånd fått forelagt 
sakspapirene, og klagen ble kun kort redegjort for i møtet. Styret hadde ingen innsigelser 
mot behandlingen av enkeltsaken, og holdt fast ved den opprinnelige avgjørelsen.    
 
Vedtak: Styret i NFIF holder fast ved avgjørelsen som er tatt når det gjelder 

overgangskompensasjon.  

Merknad: Utøverens navn er ikke inkludert i protokoll.   



 

 

 

Sak 111/2021 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem 
Generalsekretæren og styrets medlemmer redegjorde for aktuelle saker på deres områder.  
 
Vedtak: Orienteringer fra Generalsekretær og styrets medlemmer tas orientering.  
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 18.10.   

 

Neste styremøte er satt opp 24. januar på Gardermoen.  


