
 

Protokoll 
Styremøte 5-2022 

Norges Friidrettsforbund 
24. mai kl. 16.00 

Digitalt møte (Teams) 
 

 
Til stede: Anne Farseth, Runar Bålsrud, Henrik Carstens, Per Espen Fjeld, Ragnfrid Margrete 
Nedberge Llano, Hilde Stokvold Gundersen, Siri Eide Storaa og Geir Nordtømme.  
 
Forfall: Kalle Glomsaker. 
 
Referent: Kjersti Smedsrud. 
 
Fra administrasjonen: Kjetil Hildeskor, Berit Nøbben, Morten Olsen, Fredrik Samuelsen (sak 38), 
Erlend Slokvik (sak 39) og Kjersti Smedsrud. 
 
Saksliste for styremøte 5-2022:  
Sak 36/2022 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte (V) 
Sak 37/2022 Status regnskap 2022 pr dato 
Sak 38/2022 Status markedsarbeid 
Sak 39/2022 Orientering om idrett foran banesesongen 
Sak 40/2022 Tildeling av NFIFs gullmedalje 2022 (V) 

Sak 41/2022 Oppnevning av Kongepokalkomite 2022 (V) 

Sak 42/2022 Ny leder Ultraløpsutvalget (V) 

Sak 43/2022 Oppdatering av datoer for styremøter og høstmøte  

Sak 44/2022 Orientering drift ved Generalsekretær og orientering fra hvert styremedlem  
Sak 45/2022 Logoer på klubbdrakter  
 
 
Sak 36/2022: 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 4-2022 godkjennes. 
 
 
Sak 37/2022 Status regnskap 2022 pr dato  
Administrasjonen gjennomgikk status for regnskap og prognose. Prognosen tilsier fortsatt et 
underskudd på om lag 2,5 mill. kroner ved utgangen av året. Det er ikke lagt inn større endringer 
siden sist rapportering, men enkelte justeringer. Det er fortsatt usikkerhet. Det vil gjøres en grundig 
vurdering av blant annet lisensinntekter til neste styremøte, for å se om det bør gjøres justeringer inn 
i siste halvår.  
 
Styret tok statusrapporteringen til orientering.  
 
 
Sak 38/2022 Status markedsarbeid 
Kommersiell leder gjennomgikk statusen for markedsarbeidet i NFIF.  

 



Styret tok statusrapporteringen til orientering.  
 
 
Sak 39/2022 Orientering om idrett foran banesesongen 
Sportssjefen orienterte om status for idrett inn i utendørssesongen.  
 
Styret tok statusrapportering til orientering.  
 
 
Sak 40/2022 Tildeling av NFIFs gullmedalje 2022 

Tildelingen av gullmedaljen 2022 ble diskutert. Gullmedaljen deles ut i forbindelse med NM 

hovedmesterskapet. Styret gjorde et enstemmig vedtak.   

 

Vedtak: Styret vedtok tildelingen av NFIFs gullmedalje for 2022.  

 

 

Sak 41/2022 Oppnevning av Kongepokalkomite 2022 

Det ble fremmet forslag om å utnevne president, visepresident/toppidrettsansvarlig i styret og leder 

for Statistikk- og rekordutvalget til Kongepokalkomité for 2022. Styret stilte seg bak forslaget. 

 

Vedtak: Kongepokalkomité for NM hovedmesterskapet 2022 blir:  
Anne Farseth  
Runar Bålsrud  
Jo Nesse  

   
 

Sak 42/2022 Ny leder Ultraløpsutvalget 

Det er behov for at ny leder for Ultraløpsutvalget i perioden fram til Friidrettstinget 2023, da John 
Strupstad har trukket seg som leder av private grunner. Midlertidig lederverv har vært utlyst, og 
Ultraløpsutvalget har fremmet forslag på Marit Berg Bjerknes som ny leder. 
 

Vedtak: Marit Berg Bjerknes utnevnes som ny leder i Ultraløpsutvalget.  

 

 

Sak 43/2022 Oppdatering av datoer for styremøter og høstmøte 

Det har oppstått kollisjoner mellom oppsatte datoer for styremøter og høstmøte og European 

Athletics Convention og ledermøtet i NIF. Det ble også lagt frem forslag til budsjettprosess som også 

innebærer en justering av oppsatte styremøtedatoer.  

Forslag til nye datoer: 

Styremøte 28. september kl. 11.00.-18.00 (inklusiv budsjettfremleggelse administrasjon). 

Styremøte/Høstmøte 28.-29. oktober. Styremøte fra kl. 11. 

Styremøte 11. november kl. 14 i forkant av Friidrettskonferansen 2022.  

Styremøte 2. desember kl. 14. 

 

Vedtak: Styret støtter endringer av datoer for styremøter og Høstmøte, samt budsjettprosess for 

budsjettet 2023.  

 
  



Sak 44/2022 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem  
Generalsekretæren og styrets medlemmer redegjorde for aktuelle saker på sine områder.  
 
Det ble også orientert om at Ungdomsrepresentant Helge Sveindal Rosfjord har informert om at han 
av private årsaker må trekke seg fra sitt verv i styret. Styret tar dette til etterretning.  
 
Styret tok generalsekretæren og styremedlemmers orienteringer til orientering.  
 
 
Sak 46/2022 Logoer på klubbdrakt 
Det ble lagt frem forslag om å ta bort begrensningen på maksimalt seks logoer på drakter. Endringen 
kommer på bakgrunn av henvendelser fra klubber som ønsker mer frihet og i første omgang med 
tanke på NM.   
 
Vedtak: Begrensningen i antallet sponsorlogoer på klubbdrakter tas bort.  
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 18.45. 

 

Neste styremøte er torsdag 23. juni i forbindelse med NM Stjørdal.  

 


