Protokoll
Styremøte nr. 5/2021
Norges Friidrettsforbund
6. mai 2021, kl. 16.00
Digitalt møte, Teams
Tilstede: Ketil Tømmernes, Anne Farseth, Kalle Glomsaker, Hilde Stokvold Gundersen, Geir
Nordtømme, Henrik Carstens, Per Espen Fjeld, Mathias Vangsnes, Ragnfrid Margrete Nedberge
Llano, Siri Eide Storaa.
Referent: Kjersti Smedsrud.
Fra sentraladministrasjonen: Kjetil Hildeskor, Erlend Slokvik (sak 43) og Kjersti Smedsrud.
Saksliste for styremøte 5-2021:
Sak 42/2021 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte
Sak 43/2021 Saksdokumenter mesterskapsstruktur
Sak 44/2021 Friidrettstinget 2021 – gjennomføring
Sak 45/2021 Oppsummering strategiperioden 2015-2020
Sak 46/2021 Status gjennomføring EM U23
Sak 47/2021 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem

Sak 42/2021 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte
Vedtak: Innkalling og referat og protokoll fra styremøte 4/2021 godkjennes.

Sak 43/2021 Saksdokumenter mesterskapsstruktur
Det ble redegjort for innholdet i utkastet til saksdokumentet til Friidrettstinget angående
mesterskapsstruktur. Med visse justeringer legges saksdokumentet ut i forkant av tinget, som et
grunnlag for aktuell debatt. Det legges ikke med vedlegg, men det mest relevante innholdet
innarbeides i hoveddokumentet. Det ble besluttet Styret ikke tar stilling til kvalifiseringskrav i UM,
men at det skulle åpnes for at Friidrettstinget kan komme med råd til neste styre i saken.
Vedtak: Det gjøres visse justeringer i saksdokumentene knyttet til mesterskapsstrukturen, før
det legges ut som grunnlag for aktuell debatt. Styret tar ikke stilling til UM-krav, men den
enkelte står fritt til å uttrykke sin mening på Friidrettstinget. Under aktuell debatt legges det
opp til at Friidrettstinget har en rådgivende funksjon overfor kommende styret, i de delene av
saken som ikke krever vedtak.

Sak 44/2021 Friidrettstinget 2021 – gjennomføring
Administrasjonen gikk gjennom de praktiske forberedelsene og gjennomføringen av
Friidrettstinget. Styret fordelte ansvar og oppgaver seg imellom. Det er fortsatt ønskelig å se på
muligheten for hele Styret til å sitte samlet, innenfor gjeldende regler og retningslinjer knyttet til
smittevern.

Vedtak: Saken tar orientering. Administrasjonen vurderer muligheten.

Sak 45/2021 Oppsummering strategiperioden 2015-2020
Presidenten redegjorde kort for innholdet i oppsummeringen av strategiperioden. Det er viktig
at dette også blir synliggjort på Friidrettstinget. Det vil være en naturlig del av Presidentens
innledning, samt under presentasjonen av ny strategisk plan.
Vedtak: Styret tar saken til orientering og innspillene med videre.

Sak 46/2021 Status gjennomføring EM U23
Det ble orientert om status og viktige milepæler for EM U23 i Bergen.
Vedtak: Tar orienteringen om EM U23 i Bergen til orientering.

Sak 47/2021 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem
Det ble tatt en raskt runde med de mest vesentlige sakene fra Generalsekretær og styrets
medlemmer siden sist styremøte.
Vedtak: Styret tar orienteringene fra Generalsekretæren og styrets medlemmer til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 18.45.
Neste planlagte møte er 21. mai.

