Protokoll
Styremøte 9/2020 Ekstraordinært
Norges Friidrettsforbund
Torsdag 10. september kl. 16.
Digitalt Teams-møte
Tilstede:

Ketil Tømmernes, Ragnfrid Margrete Nedberge LLano, Siri Eide Storaa, Hilde
Stokvold Gundersen, Geir Nordtømme, Anne Farseth, Henrik Carstens,
Mathias Vangsnes.

Forfall:

Per Espen Fjeld, Kalle Glomsaker.

Referent:

Kjersti Smedsrud.

Fra sentraladministrasjonen: Kjetil Hildeskor, Morten Olsen og Kjersti Smedsrud. Anita
Bolstad Raa fra NM-arrangør innledningsvis i møte.
Sak 71/2020 Beslutning om NM i Bergen 2020
NM hovedmesterskap er planlagt i Bergen 18.-20. september i Bergen. Smittesituasjonen i
Bergen har imidlertid forverret seg den siste tiden, og 8. september ble det iverksatt en
rekke kommunale smitteverntiltak. Det ble kunngjort at kun arrangementer opptil 50
personer er tillatt i Bergen nærmeste 10 dager (til og med 18. september). 10. september
ble dette derimot endret kun til å gjelde innendørs arrangementer. Smittetallene er
imidlertid fortsatt høye. På denne bakgrunn må det avgjøres om NM fortsatt kan arrangeres
i Bergen 18.-20. september.
NM-arrangøren ved Anita Bolstad Raa presenterte sitt syn i møtet. Arrangøren ønsker
fortsatt å gjennomføre NM på oppsatt tidspunkt, og har iverksett omfattende
smitteverntiltak som skal gjøre mesterskapet så trygt som mulig.
Styret diskuterte saken som ble vurdert til svært krevende. Styret var ikke i tvil om at
arrangøren gjør svært omfattende og gode tiltak for at mesterskapet skal være trygt og
roste deres innsats. De høye smittetallene gir imidlertid bekymring for reise og logistikken
rundt arrangementet. Sentrale og lokale myndigheters beslutninger og utvikling av
smittesituasjonen de neste dagene vurderes dom avgjørende for om man bør invitere til
NM-arrangement i Bergen den planlagt helgen.
Vedtak: Styret i NFIF møtes igjen mandag 14. september for å drøfte om NM kan avholdes
i Bergen 18.-20. september. Råd innhentes fra arrangør og helsemyndigheter. Lokasjon for
mesterskapet endres ikke.
Møtet ble avsluttet kl. 18.30.
Neste møte om situasjonen blir mandag 14. september kl. 16.

