
Protokoll 
Styremøte 1-2022 
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Digitalt (Teams)   
 
 

Tilstede: Anne Farseth, Kalle Glomsaker, Runar Bålsrud, Hilde Stokvold Gundersen, Geir Nordtømme, 
Henrik Carstens, Per Espen Fjeld, Ragnfrid Margrete Nedberge Llano, Per Espen Fjeld, Siri Eide Storaa 
og Helge Sveindal Rosfjord. 
 
Referent: Kjersti Smedsrud.  
 

Fra administrasjonen: Kjetil Hildeskor, Berit Nøbben, Morten Olsen, Fredrik Samuelsen (sak 5), 
Kine Førsvoll (sak 5) og Kjersti Smedsrud. 
 
 
Saksliste for styremøte 1-2022:  

Sak 1/2022 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte 
Sak 2/2022 Regnskapsprognose 2021 
Sak 3/2022 Bruk av ekstraordinære midler KUD 2022  

Sak 4/2022 Nye lovnormer for særforbund og særkrets  

Sak 5/2022 Informasjon om markedsarbeidet  

Sak 6/2022 Klubbundersøkelsen 2022 

Sak 7/2022 Øvelser for barn og unge som ikke er med i øvelsesutvalget 

Sak 8/2022 Søknad om overflytting fra Nordland FIK til Troms FIK  
Sak 9/2022 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem  
 

 
Sak 1/2021 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte  
Ny sak 8 ble tilføyd til sakslisten. For øvrig var det ingen merknader til innkalling, referat eller 
protokoll. 
 
Vedtak: Innkalling og referat og protokoll fra styremøte 13-2021 godkjennes. 

 

Sak 2/2022 Regnskapsprognose 2021 
Regnskapet er i all hovedsak ferdigstilt, selv om det fortsatt gjenstår enkelte inn- og 
utbetalinger. Det har oppsummert vært et vanskelig år å styre i, og nedstenging på slutten av 
året ga en uventet innsparing også i siste kvartal.  
 
Det ble besluttet at kretsutbetalinger for lisens blir lagt på samme nivå som et normalår 
(2019). Som følge av tapte lisensinntekter i 2021 vil den ordinære beregningen gi mindre 
utbetalinger til kretsene enn normalt, men når budsjettåret samlet sett går bra bør kretsene 
kunne kompenseres for dette. 
 
Samlet ender NFIF på et overskudd på om lag 3,5 mill. kroner i 2021.   



Vedtak: Regnskapsprognose for 2021 tas til orientering.  
 
 
Sak 3/2022 Bruk av ekstraordinære midler KUD 2022  

NIF har tildelt NFIF om lag 1,17 mill. kroner ekstra i 2022, som følge av ekstraordinære 

midler fra Kulturdepartementet. Midlene er lagt inn i budsjettet, men bruken er ikke 

besluttet. Formålet er å styrke særforbundenes muligheter til å bidra til økt aktivitet i 

idrettslagene.  

 

Styret ønsker å prioritere en klubbpakke særskilt rettet mot barn og unge. Dersom det 

fortsatt er handlingsrom i løpet av året vil tiltak knyttet til mosjonsaktivitet utenfor bane 

vurderes.  

 
Vedtak: Den ekstraordinære tildelingen fra KUD/NIF skal benyttes til en klubbpakke med 
formål om økt aktivitet og utvikling i klubbene. Tiltakene skal være rettet mot barn og 
unge. Styret ber administrasjonen arbeide videre med å konkretisere innholdet i den 
prioriterte pakken.    
 
 
Sak 4/2022 Nye lovnormer for særforbund og særkrets  

På bakgrunn av vedtakene gjort på Idrettstinget 2021 har NIF lagt frem nye lovnormer for 

særforbund og særkretser. Særforbundene er forpliktet til å ta lovnormen i bruk. Lovnormen 

for særkretsene er frivillig å ta i bruk, og det er særforbundets avgjørelse om denne skal 

gjelde for underordnet organisasjonsledd.  

 
Vedtak: NFIFs lov revideres av administrasjonen og Lovutvalget basert på endringer i NIFs 
lovnorm. Ferdig utkast legges frem for styret til vedtak senest i styremøtet i mars.    
Ny lovnorm for særkretsene oversendes særkretsene. Gjeldende oppgaver for særkrets og 
styret beholdes i ny lovnorm. Som følge av at endringene er av teknisk karakter, kan 
særkretsene selv beslutte å avvente neste ting/årsmøte før loven endres.  
Det orienteres om saken på Ledermøte i mars.   
 
 
Sak 5/2022 Informasjon om markedsarbeidet  

Kommersiell leder NFIF, Fredrik Samuelsen, presenterte markedsarbeidet i NFIF. 
Organisering, mål og salgstrategi ble gjennomgått, og styret fikk anledning til å stille 
spørsmål. Styret uttrykte støtte og forventning til markedsarbeidet fremover.  
 
Vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering.  
 
 
Sak 6/2022 Klubbundersøkelsen 2022 

Administrasjonen redegjorde for viktige punkter i klubbundersøkelsen for 2021, og hvordan 
administrasjonen tar med seg funnene inn i arbeidet. Styret hadde refleksjoner og 
kommentarer rundt undersøkelsen, som administrasjonen vurderer og eventuelt kommer 
tilbake til styret med for ytterligere diskusjon eller prioritering. 



 
Vedtak: Styret tar redegjørelsen til orienteringen. Administrasjonen tar styrets innspill 
med inn i det videre arbeidet.   
 
 
Sak 7/2022 Øvelser for barn og unge som ikke er med i øvelsesutvalget 

Problematikken med at arrangører setter opp øvelser for klasser som ikke er i 
øvelsesutvalget for aldersgruppen ble diskutert av styret. Øvelsesutvalget er der av en grunn, 
og viktig at forbundet er tydelig på at man skal følge øvelsesutvalget. Eventuelle endringer 
må gjøres i forbindelse med revidering av håndboken. Nye tilpasninger i Isonen kan også 
gjøre det enklere å følge opp øvelsesutvalget i praksis.  
 
Vedtak: Saken tas til orientering og tematikken tas opp igjen i forbindelse med revidering 
av håndboken «Friidrett for barn og unge». 
 
 
Sak 8/2022 Søknad om overflytting fra Nordland FIK til Troms FIK 
Sortland FIK og Narvik IL har søkt om overflyttning fra Nordland Friidrettskrets til Troms 
Friidrettskrets. Geografisk og aktivitetsmessig er klubbene i større grad knyttet til Troms. 
Friidrettskretsene har heller ingen innsigelser mot overgangen. Styret mener klubbenes 
aktivitet og ønsker må veie tungt i denne saken.  
 
Vedtak: Søknad fra Sortland FIK og Narvik IL om overgang til Troms Friidrettskrets innvilges 
med umiddelbar virkning.  
 
 
Sak 9/2022 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem 
Generalsekretæren og styrets medlemmer orienterte om viktige saker på sine områder.  
 
Vedtak: Orienteringer fra Generalsekretær og styrets medlemmer tas orientering.  
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 18.35.   

 

Neste styremøte er satt opp 24. februar på Gardermoen.  

 
 


