
 

Protokoll 
Styremøte 4-2022 

Norges Friidrettsforbund 
29. april kl. 10.00 

 

 
Til stede: Anne Farseth, Kalle Glomsaker, Runar Bålsrud, Henrik Carstens, Per Espen Fjeld, 
Ragnfrid Margrete Nedberge Llano og Hilde Stokvold Gundersen. 
 
Forfall: Helge Sveindal Rosfjord, Siri Eide Storaa og Geir Nordtømme.   
 
Referent: Kjersti Smedsrud. 
 
Fra administrasjonen: Kjetil Hildeskor, Berit Nøbben, Morten Olsen og Kjersti Smedsrud. 
 
Saksliste for styremøte 4-2022:  
Sak 31/2022 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte 
Sak 32/2022 Status regnskap 2022 pr dato  
Sak 33/2022 Presentasjon av organisasjon og friidretten i Estland v/ friidrettsforbundet i 

Estland 

Sak 34/2022 Orientering om forvaltningsordningene idretten  

Sak 35/2022 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem 
 
 
Sak 31/2022: Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte 
 
Vedtak: Innkallingen og referat og protokoll fra styremøte 3-2022 godkjennes. 

 
Sak 32/2022 Status regnskap 2022 pr dato  
Administrasjonen gjennomgikk status for regnskap og prognose. Lagt noe økte reiseutgifter 
til mesterskap, samtidig som prognosen er redusert noe som følge av forskyvning i 
ansettelsesprosesser. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til lisenser og sponsorinntekter, noe 
som følges nøye.  
 
Styret tok statusrapporteringen til orientering.  
 
 
Sak 33/2022 Presentasjon av organisasjon og friidretten i Estland 

President Erich Teigamägi og Raido Mägi fra det estiske friidrettsforbundet orienterte om 

forbundets arbeid og estisk friidretts generelt.  

 

Styret takket det estiske forbundet for nyttig informasjon og tok redegjørelsen til 

orientering.  

 



 

Sak 34/2022 Orientering om forvaltningsordningene idretten 

Det er sendt på høring forslag fra arbeidsgruppe som skal vurdere endringer i idrettens 
forvaltningsordning. I denne omgang går forslaget ut på å styrke den organisasjonsmessige 
nøytraliteten i utbetaling av spillemidler til særforbund. Administrasjonen la frem 
hovedtrekkene ved forslaget, og de problematiske sidene ble diskutert.   
 
Styret tar saken til orientering og administrasjonen gir tilbakemelding på høringen i tråd 
med det som ble lagt frem i møtet.  
 
 
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. 14.25.  

 

Neste styremøte er tirsdag 24. mai på teams.  


