
 

Protokoll 
Styremøte 6-2022 

Norges Friidrettsforbund 
23. juni kl. 14.00, Scandic Hotel, Hell  

 

 
Til stede: Anne Farseth, Kalle Glomsaker, Henrik Carstens, Per Espen Fjeld, Ragnfrid Margrete 
Nedberge Llano, Hilde Stokvold Gundersen, Siri Eide Storaa og Geir Nordtømme. 
 
Forfall: Runar Bålsrud.  
 
Referent: Kjersti Smedsrud. 
 
Fra administrasjonen: Kjetil Hildeskor, Berit Nøbben, Morten Olsen og Kjersti Smedsrud. 
 
Saksliste for styremøte 6-2022:  
Sak 45/2022 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte (V) 
Sak 46/2022 Informasjon om NM v/leder i organisasjonskomiteen Katarina Sederholm Hoff  
Sak 47/2022 Status regnskap 2022 pr dato 
Sak 48/2022 Status 2022 resultatindikatorer  
Sak 49/2022 Sosial bærekraft  

Sak 50/2022 Orientering drift ved Generalsekretær og orientering fra hvert styremedlem 

 
Sak 45/2022 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte 
På bakgrunn av forfall fra et av styremedlemmene ble sak 49/2022 utsatt til neste møte.  
Det var ellers ingen merknader til innkalling, referat og protokoll.  
 
Vedtak: Innkallingen og referat og protokoll fra styremøte 5-2022 godkjennes. 
 
 
Sak 46/2022 Informasjon om NM v/leder i organisasjonskomiteen  

Leder av organisasjonskomiteen for NM, Katarina Sederholm Hoff, orienterte styret om status, 
logistikk og opplegg for NM 2022. Styret berømmet organisasjonskomiteen for arbeidet som er lagt 
ned, og ser frem til fine mesterskapsdager.  
 
Styret tok informasjonen fra organisasjonskomiteen til orientering. 
 
 
Sak 47/2022 Status regnskap 2022 pr dato  
Administrasjonen gjennomgikk status for regnskap og prognose.  
 
En vesentlig endring i prognosen er at lisensinntekter reduseres med 2 mill. kroner. Som tidligere 
varslet har ikke lisensinntektene blitt som lagt til grunn ved inngangen til året. Det har utover året 
blitt tydelig at det ikke er realistisk å komme opp på nivået fra 2019, selv om man fortsatt er usikker 
på utviklingen de neste månedene.  
 
Samlet går NFIF nå mot et underskudd på 4,5 mill. kroner. Administrasjonen følger situasjonen 
videre, og ser om det er mulig med innsparinger. Mange aktiviteter er igangsatt og vanskelig å 



avslutte. Til neste styremøte kommer administrasjonen tilbake med en vurdering av mulige 
innsparinger som kan gjøres de siste månedene.  
 
Styret tok statusrapporteringen til orientering.  
 
 
Sak 48/2022 Status 2022 Resultatindikatorer  
Administrasjonen gjennomgikk status per første halvår 2022. På flere områder er det en økning i 

aktivitet, men ikke så mye som man hadde håpet på. Man ligger enn så lenge et stykke bak 

resultatene fra 2019 på mange parametere. En del indikatorer er det for tidlig å si noe om status for 

2022 på nåværende tidspunkt.  

 

Styret tok statusrapporteringen til orientering. 

  

 

Sak 49/2022 Sosial bærekraft  

Sak utsatt til neste styremøte.  

 

 
Sak 50/2022 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. 17.10.  

 

Neste styremøte er 26. august i forbindelse med NM junior.   

 


