
 

Protokoll 
Styremøte 8-2022 

Norges Friidrettsforbund 
20. september 2022 

 

 
Til stede: Anne Farseth, Runar Bålsrud, Henrik Carstens, Per Espen Fjeld, Hilde Stokvold Gundersen, 
Siri Eide Storaa, Ragnfrid Margrete Nedberge Llano og Geir Nordtømme. 
 
Forfall: Kalle Glomsaker.  
 
Referent: Kjersti Smedsrud. 
 
Fra administrasjonen: Kjetil Hildeskor, Berit Nøbben, Erlend Slokvik (sak 58) og Kjersti Smedsrud. 
 
Saksliste for styremøte 8-2022:  
Sak 57/2022 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte 
Sak 58/2022 Foreløpig budsjett idrett 2023 pr dato  
Sak 59/2022 Høringssvar representasjon Idrettstinget 

Sak 60/2022 Orientering om strømstøtte situasjonen for idrettsanlegg  

Sak 61/2022 Oppfølging av handlingsplaner og resultatindikatorer 

Sak 62/2022 Orientering drift ved Generalsekretær og orientering fra hvert styremedlem 

 
Sak 57/2022 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte 
I referatet og protokoll fra styremøte 7-2022 gjøres enkelte justeringer av ordlyd i sak 53 og 56.  
 
Vedtak: Innkallingen og referat og protokoll fra styremøte 6-2022 godkjennes med enkelte 
justeringer. 
 
 
Sak 58/2022 Foreløpig budsjett idrett 2023 pr dato 
Sportsjefen redegjorde for forslag til budsjett på idrettsområdet for 2023. For at Idrett skal kunne gå 
videre med kontrakter med utøver, trener og støtteapparat og annen nødvendig planlegging for 
2023, er det behov for å gi Idrett budsjettmessige rammer før det helhetlige budsjettet vedtas på et 
senere tidspunkt.   
 
Vedtak: Foreløpig budsjett for Idrett for 2023 vedtas i tråd med fremlagt forslag.   
 
 
Sak 59/2022 Høringssvar representasjon Idrettstinget 

Idrettstinget vedtok i 2019 å sette ned et utvalg som skulle utrede Idrettstingets sammensetning og 

komme med eventuelle endringsforslag. Et høringsdokument fra utvalget er nå sendt ut, der det er 

lagt frem fire ulike modeller som alternativer til den gjeldende. NFIFs tilbakemelding til utvalget i 

saken ble diskutert, hvorav en støtte til styrking av særforbundenes representasjon er viktigste 

punkt. 

 

Vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å utforme høringssvaret i tråd med det som er lagt frem 

og diskutert i styremøtet. NFIF vil uttrykke sin støtte primært til modell 2, sekundært til modell 1.   



 

 

Sak 60/2022 Orientering om strømstøtte situasjonen for idrettsanlegg  

Administrasjonen redegjorde for hvordan idretten jobber opp mot regjering og Stortinget for å sikre 

driften av idrettsanlegg når strømprisene nå er kraftig økt. Idretten har fått et viktig gjennomslag ved 

at det fra Regjeringen er foreslått 90 % kompensasjonsgrad over en terskelverdi 70 øre/kWt, men har 

fortsatt punkter som er viktig å få gjennom. Det gjelder i hovedsak å få inkludert de idrettsanleggene 

som går på gass i ordningen samt å sikre forutsigbarhet i tiden fremover. NFIF gir full støtte til NIFs 

arbeid i denne saken.  

 

Styret tok redegjørelsen til orientering.  

 

 

Sak 61/2022 Oppfølging av handlingsplaner og resultatindikatorer 

Det ble lagt frem en oversikt over de resultatindikatorene der Norsk Friidrett per i dag er lengst unna 
måloppnåelse sett opp mot den strategiske planen. Det ble påpekt at det er viktig at det her vurderes 
tiltak og tas grep for å øke måloppnåelsen.  
 
Administrasjonen vil komme tilbake til dette når forslag til budsjett legges frem på neste styremøte, 
og styret vil diskutere saken videre i den sammenheng.  
 
Vedtak: Styret ber administrasjonen vurdere virkemidler som en har tro på vil ha tilfredsstillende 
resultateffekt for årene fremover. Styret forventer at fokusområder med lav innfrielsesgrad, får 
spesielt fokus under budsjettpresentasjonene. 
 
Styret ber administrasjonen i budsjettprosessen i høst rapportere på tiltaket «klubbpakkene» som 
ble vedtatt gjennomført i 2022. 
 
 
Sak 62/2022 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. 19.15.  

 

Neste styremøte er 18. oktober.     


