
 

Protokoll 
Styremøte 7-2022 

Norges Friidrettsforbund 
26. august kl. 9.30, Bærum Idrettspark 

 

 
Til stede: Anne Farseth, Kalle Glomsaker, Henrik Carstens, Per Espen Fjeld, Hilde Stokvold Gundersen, 
Siri Eide Storaa og Runar Bålsrud. 
 
Forfall: Ragnfrid Margrete Nedberge Llano og Geir Nordtømme.  
 
Referent: Kjersti Smedsrud. 
 
Fra administrasjonen: Kjetil Hildeskor, Berit Nøbben, Morten Olsen, Roar Holen (sak 55) og Kjersti 
Smedsrud. 
 
Saksliste for styremøte 6-2022:  
Sak 51/2022 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte (V) 
Sak 52/2022 Status regnskap 2022 pr dato  
Sak 53/2022 Sosial bærekraft  

Sak 54/2022 Gjennomgang bruk av styreportal  

Sak 55/2022 Erfaringer med Open Track og status Isonen  

Sak 56/2022 Orientering drift ved Generalsekretær og orientering fra hvert styremedlem 

 
Sak 51/2022 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte 
 
Vedtak: Innkallingen og referat og protokoll fra styremøte 6-2022 godkjennes. 
 
 
Sak 52/2022 Status regnskap 2022 pr dato  
Administrasjonen gjennomgikk status for regnskap og prognose.  
 
Bonuser fra mesterskap gir om lag 1,6 mill. kroner ekstra inntekter, hvorav ut 550 000 kroner går ut 
til bonuser til utøvere. Mesterskapene har blitt dyrere enn tidligere lagt til grunn, i all hovedsak på 
grunn av økte reiseutgifter.  
 
Samlet rapportere administrasjonen om et underskudd på om lag 4 mill. kroner. Indeksfondene har 
økt i verdi igjen, etter en periode med nedgang. Ingen store endringer eller usikkerheter i balansen. 
 
Styret tok statusrapporteringen til orientering.  
 
 
Sak 53/2022 Sosial bærekraft   
Styret tok opp temaet sosial bærekraft.  

 

Styret vil konkretisere et vedtak knyttet til sosial bærekraft i styremøte 9/2022. Administrasjonen vil 

også komme tilbake til temaet i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2023. Teamet 

noteres også som et aktuelt tema for høstmøtet.   

 



 

Sak 54/2022 Gjennomgang bruk av styreportal 

Det ble gjort en gjennomgang av styreportalen. 

 

Styret tok gjennomgangen til orientering.  

 

 

Sak 55/2022 Erfaringer med Open Track og status Isonen 

Roar Holen gjennomgikk status for Open Track og Isonen.  

 

Styret spilte inn at det er viktig at også Opentrack er brukervennlig nok til at det kan tas i bruk av 

arrangører selv, også på mindre stevner. Det er behov for manualer og annet opplæringsmateriell.  

 

Styret tok gjennomgangen til orientering.  

 

 
Sak 56/2022 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem  
Generalsekretæren og styrets medlemmer redegjorde for aktuelle saker på sine områder. 
 
Styret tok statusorienteringen til orientering. 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 12.45.  

 

Neste styremøte er 20. september.    


