
 

Protokoll 
Styremøte 3-2022 

Norges Friidrettsforbund 
1. april kl. 10.00 

 
 

Til stede: Anne Farseth, Kalle Glomsaker, Runar Bålsrud, Geir Nordtømme, Henrik Carstens, Per 
Espen Fjeld, Ragnfrid Margrete Nedberge Llano og Geir Nordtømme. 
 
Forfall: Helge Sveindal Rosfjord, Hilde Stokvold Gundersen, Siri Eide Storaa.  
 
Referent: Kjersti Smedsrud 
 
Fra administrasjonen: Kjetil Hildeskor, Berit Nøbben, Morten Olsen, Veslemøy Sjöqvist (sak 25), Thor 
Gjesdal (sak 20-23), Erlend Slokvik (sak 20-24) og Kjersti Smedsrud. 
 
 
Saksliste for styremøte 3-2022:  

Sak 20/2022 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte (V) 
Sak 21/2022 Status regnskap 2022 pr dato  
Sak 22/2022 NM tildelinger 2023 (V) 
Sak 23/2022 Endringer i UM reglementet (V) 
Sak 24/2022 Status idrett før sesongen 
Sak 25/2022 Evaluering miljøhandlingsplan 2021 og plan for 2022  
Sak 26/2022 Organisering av EM U23  
Sak 27/2022 Revidert lov (V) 
Sak 28/2022 Mesterskapsstruktur (V) 
Sak 29/2022 Mulig vinter OL i Norge 
Sak 30/2022 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem 
 
 
Sak 20/2022: Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte. 
Det var ingen merknader til innkalling, referat og protokoll.  
 
Vedtak: Innkallingen og referat og protokoll fra styremøte 2-2022 godkjennes. 

 
Sak 21/2022 Status regnskap 2022 pr dato  
Administrasjonen gjennomgikk status for regnskap og prognose. Det er ingen større 
endringer i prognosen, men det er usikkerhet knyttet til blant annet samarbeidsavtaler og 
lisensinntekter.  
 
Styret tok statusrapporteringen til orientering.  
 
 
Sak 22/2022 NM tildelinger 2023  



Søkerne til de ulike nasjonale mesterskap ble gjennomgått, med hovedvekt på mesterskapene med 
flere søkere.  
 
Vedtak: 
Styret tildeler de nasjonale mesterskap 2023 til følgende arrangører:  

NM junior U20 og U23  Sandnes  
Ungdomsmesterskapet  Fana IL  
NM Stafetter  Stjørdalsalliansen  
NM innendørs senior   Oslo Friidrettskrets, SK Vidar, IK Tjalve og IL i BUL   
NM hopp uten tilløp senior og junior U20  Oslo Friidrettskrets, SK Vidar, IK Tjalve og IL i BUL   
Ungdomsmesterskapet, innendørs   Dimna IL  

NM/UM mangekamp innendørs  Sandnes IL  

NM veteraner, utendørs   Modum FIK  

NM Terrengløp kort løype  Sørild  

NM Terrengløp lang løype  SK Vidar  
NM motbakkeløp senior, U23 og veteraner  Treungen IL  
NM Trugeløp (uoffisielt mesterskap)  TUIL Friidrett/Midnight Sun Maraton  
  
Styret gir administrasjonen fullmakt til å tildele de øvrige mesterskapene for 2023  

 
 
Sak 23/2022 Endringer i UM reglementet 
Administrasjonen redegjorde for enkelte feil i UM-reglementet, som bør rettes opp før 
sesongen.  
 
Vedtak:  
Det gjøres følgende endringer i UM-reglementet for 2022:  

- Tyngde slegge i dagsprogrammet endres i tråd med det som står i 
øvelsesoversikten.  

- Mangekampøvelsene for gutter og jenter 16år endres i tråd med øvelsesutvalget 
for klassene.  

 
 
Sak 24/2022 Status idrett før sesongen 
Sportssjefen redegjorde for status for landslagene før sesongen.  
 
Styret tar statusrapporteringen til orientering.  
 
 
Sak 25/2022 Evaluering miljøhandlingsplan 2021 og plan for 2022 
Ansvarlig for miljøfyrtårn i administrasjonen, Veslemøy Sjöqvist, presenterte status for 
miljøhandlingsplanen etter 2021 og endringer for 2022.  
 
Styret tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
Sak 26/2022 Organisering av EM U23  
Det ble redegjort for organiseringen av arbeidet med EM U23 i Bergen i 2025. 



 
Styret tar redegjørelsen til orientering.  
 
 
Sak 27/2022 Revidert lov  
Administrasjonen redegjorde for forslag til revidert lov, basert på ny lovnorm fra NIF. 
Administrasjonen og Lovutvalget hadde utarbeidet forslaget.  
 
Vedtak: Styret vedtar revidert lov, oppdatert i tråd med endringer i NIFs lov og lovnormer.  
 
 
Sak 28/2022 Mesterskapsstruktur 
På bakgrunn av saken som var oppe på Friidrettstinget 2021 og styrets senere vedtak, ønsket 
styre å ta en avgjørelse om man skal gå videre med å vurdere endringer i 
mesterskapsstrukturen. 
 
Vedtak:  

Aldersgrensen for deltagelse i NM settes til 16 år, i tråd med den internasjonale 

mesterskapsgrensen.  

 

Det gjøres ingen endringer i mesterskapsstrukturen. Det blir derfor ingen endring i aldersklassene i 

UM og NM Junior.  

 

Styret vil jobbe videre med utviklingen av Ungdomsmesterskapet, samt Lerøy-konseptet.   

 

Presisering i etterkant av møtet (4. april 2022):  

Styret i NFIF presiserer at dette vedtaket gjelder for samtlige norske seniormesterskap, med unntak 
av stafett der nedre aldersgrense i seniorsammenheng forblir 15 år. 

Vedtaket har virkning fra 1.1.2023. 
 

Sak 29/2022 Mulig vinter OL i Norge 
Presidenten deltar i sonderingsutvalget som skal vurdere idrettens innstilling til mulig vinter-
OL i Norge. Presidenten orienterte om utvalgets bakgrunn, mandatet og arbeid så langt.  
 
Styret tar redegjørelsen til orientering.  
 
 
Sak 30/2022 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem  
Generalsekretæren og styrets medlemmer redegjorde for aktuelle saker på sine områder.  
 
Styret tok generalsekretæren og styremedlemmers orienteringer til orientering.  
 
 
  



Møtet ble avsluttet kl. 16.20. 

 

Neste styremøte er i Tallinn 29. april – 1.mai.  


