
Protokoll 
Styremøte 9-2022  

Norges Friidrettsforbund  
18. oktober 2022  

  

  
Til stede: Anne Farseth (ikke sak 67 og 68), Runar Bålsrud, Henrik Carstens, Per Espen Fjeld, Kalle 
Glomsaker, Siri Eide Storaa, Ragnfrid Margrete Nedberge Llano og Geir Nordtømme.  
  
Forfall: Hilde Stokvold Gundersen.   
  
Referent: Veslemøy H. Sjöqvist.  
  
Fra administrasjonen: Kjetil Hildeskor (via Teams), Morten Olsen, Berit Nøbben, Erlend Slokvik, 
Håvard Tjørhom (kun sak 63, 67 og 68), Thor Gjesdal, Kine Førsvoll (ikke sak 63, 67,68,69,70), Tonje 
Langehaug Svenneby (ikke sak 63, 67,68,69,70) og Veslemøy H. Sjöqvist.  
  
Sakliste for styremøte 9-2022:   
Sak 63/2022 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte  
Sak 64/2022 Prognose regnskap 2022, budsjett 2023, evaluering av handlingsplaner 2022 og 
planer 2023  
Sak 65/2022 Endringsforslag Hoved NM 2023  
Sak 66/2022 Utvikling av tekniske øvelser  
Sak 67/2022 Arbeidsgruppe Lerøy-lekene 

Sak 68/2022 Friidrettstinget 2023  
Sak 69/2022 Roller rundt mesterskapene  
Sak 70/2022 Orientering drift ved Generalsekretær og orientering fra hvert styremedlem  
 

Sak 63/2022 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte  

Ingen merknader til innkalling, referat og protokoll. 

 

Vedtak: Innkallingen og referat og protokoll fra styremøte 8-2022 godkjennes. 

 

Sak 64/2022 

Administrasjonen la frem prognosen for regnskapet 2022. Inntektsbudsjettet for 2023 ble lagt frem. 

De ansvarlige for idrett, bredde, kommersiell, kommunikasjon og arrangement og anlegg la frem 

status for 2022 per medio oktober samt planer for 2023, inkl. budsjett.  

 

Vedtak: Administrasjon gjør en vurdering av innretningen rundt BU midler. Eventuelle justeringer 

gjøres i neste styremøtet før det legges frem for Høstmøtet. Høstmøtet har mulighet til å komme 

med innspill før endelig budsjett vedtas på møte i desember. 

 

Sak 65/2022 Endringsforslag Hoved NM 2023  

Før saken ble tatt opp, orienterte visepresident styret om at han er leder av hovedkomiteen for NM 

2023, og han ønsket at styret tok stilling til hans habilitet før diskusjonen. 

Terje Hoffmann (Dommerutvalget) var til stede under behandlingen av saken. 



Ivar Egeberg og Hans Jørgen Borgen fra Ull-Kisa/arrangør av Hoved NM 2023, presenterte saken og 

de tre forslagene til endring av NM-reglementet. Dommerutvalgets leder orienterte om utvalgets syn 

på forslagene. 

 

Visepresidentens habilitet ble igjen tatt opp, men ingen hadde innvendinger mot at han deltok i 

diskusjonen.  

Styret diskuterte det fremlagte. 

NM-arrangørene henstilte også styret om å vurdere NM-kravene og også se på NM-kravene opp mot 

poengtabellen til WA. 

Vedtak: Styret har besluttet at hoved-NM arrangeres fra torsdag til lørdag (6.-8.juli) i 2023.   

Sak 66/2022: Utvikling av tekniske øvelser 

Styret diskuterte hva NFIF kan gjøre for å sikre utøvere i tekniske øvelser de samme 

konkurransevilkårene som andre utøvere. NFIF har en påvirker-rolle og er en viktig 

premissleverandør både nasjonalt og internasjonalt. NFIFs representanter bør ha fokus på 

problemstillingene i dialog med nasjonale arrangører og i internasjonale fora. 

Vedtak: Problemstillingene rundt tekniske øvelser ble tatt til orientering. 

 

Sak 67/2022 Arbeidsgruppe Lerøy-lekene 

Barne- og ungdomsutvalget foreslår å utnevne en arbeidsgruppe for Lerøy-lekene som har følgende 

mandat: 

Revidere Konsept og reglement* med fokus på kvoter, tildeling av arrangement og deltagerkretser. 

Arbeidsgruppen vil hente inn innspill fra kretsansatte. Forslaget til nytt konsept og reglement skal 

være på plass før Friidrettstinget i 2023 og skal godkjennes av styret.  

Forslag arbeidsgruppe: 

- Ragnfrid M. Llano (styret) 

- Linn Baarlid (adm.) 

- Kjetil Hildeskor (adm.) 

- Signe Emilsen (kretsansatt) 

- Asgeir Årdal (kretsansatt) 

- Mari Sønju (kretsansatt) 

- Tommy Storøygard (B&U-utvalget) 

- Morten Fossmellem (B&U-utvalget) 

- Astri Farbu (B&U-utvalget) 

 

Vedtak: Styret gir arbeidsgruppen mandat til å revidere Lerøy-lekenes konsept og reglement. 

 

Sak 68 Friidrettstinget 2023 

Styret ble forelagt tidsplanen frem mot Friidrettstinget 2023. § 15.7 i NFIFs lov sier at 

reiseutgiftsfordeling skal benyttes på Friidrettstinget. Styret må ta stilling til hva som skal gjelde mht. 

delegater som velger å delta digitalt fremfor de som velger å delta fysisk. 

Vedtak: Styret vedtar den foreslått tidsplanen for forberedelsene til Friidrettstinget 2023  



Styret ber administrasjonen om å skaffe en uttalelse fra Lovutvalget om delegater som ikke deltar 
fysisk også skal delta i reiseutgiftsfordelingen.  
 

Sak 69 Roller rundt mesterskap 

Sportssjefen redegjorde for hvilke vurderinger og rammevilkår avdelingen gjør når de setter sammen 

støtteapparatet til mesterskap. 

Vedtak: Orientering ble tatt til etterretning. 

 

Sak 70/2022 Orientering drift ved Generalsekretær og orientering fra hvert styremedlem  

Ny toppidrettsansvarlig var til stede i starten av møtet og presenterte seg selv og sin rolle. 

Vi ser på kriteriene for tildeling av spillemidler til anlegg. Alle FIK må ha et forhold til hvilken status 

alle friidrettsanleggene i kretsene skal ha. Alle i kretsleddet må bevisstgjøres viktigheten av å 

prioritere i regionene og kunne si hvilke anlegg som er viktigere enn andre. Premissene for tildeling 

av spillemidler er i ferd med å endres. 

 

 

 

 

 


