Protokoll
Styremøte nr. 13/2020
Norges Friidrettsforbund
11. desember kl. 14
Digitalt, Teams

Tilstede:

Ketil Tømmernes, Anne Farseth, Kalle Glomsaker, Siri Eide Storaa, Hilde Stokvold
Gundersen, Geir Nordtømme, Henrik Carstens, Per Espen Fjeld, Mathias Vangsnes,
Ragnfrid Margrete Nedberge Llano.

Referent:

Kjersti Smedsrud.

Fra sentraladministrasjonen: Kjetil Hildeskor, Berit Nøbben, Erlend Slokvik (sak 97) og Kjersti
Smedsrud.
Saksliste for styremøte 13-2020:
Sak 92/2020 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte
Sak 93/2020 Regnskapsprognose 2020 og endelig budsjett 2021
Sak 94/2020 Ny designmanual og logo NFIF
Sak 95/2020 Ny strategisk plan NFIF fra 2021
Sak 96/2020 Lovforslag og frister Friidrettstinget
Sak 97/2020 Krav og kriterier 2021
Sak 98/2020 NM- og UM-reglementet 2021
Sak 99/2020 125-årsjubileet
Sak 100/2020 Arbeidsleder- og arbeidsgiveransvaret
Sak 101/2020 Status for arbeidet med endring av mesterskapsstrukturen
Sak 102/2020 Status EM U23 Bergen 2021, hotellavtaler og risikovurdering
Sak 103/2020 NM-utlysninger og forbundets satsing på miljø- og samfunnsansvar
Sak 104/2020 Autorisasjon av dommere og startere
Sak 105/2020 Orientering drift ved Generalsekretær og orientering fra hvert styremedlem
Sak 92/2020

Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte

Vedtak: Sak 100/2020 utsettes til neste møte. Innkalling for øvrig og referat og protokoll fra
styremøte 12/2020 godkjennes.
Sak 93/2020 Regnskapsprognose 2020 og endelig budsjett 2021
Administrasjonen redegjorde for ny regnskapsprognose for 2020, som gir et årsresultat på minus
400 000 kroner. Det er gjort enkelte justeringer siden siste redegjørelse for styret, samt at
administrasjonen foreslår at det ved slutten av året gjøres innkjøp av startkontrollsystem til bruk på
nasjonale mesterskap og igangsettes prosess med ny visuell profil, logo og designmanual. Det er
foreløpig ikke tatt høyde for eventuell innvilget koronakompensasjon i siste runde og økt
momskompensasjon iht. budsjett, noe som vil endre resultatet i positiv retning.
Administrasjonen redegjorte videre for at det er gjort visse justeringer i foreslått budsjett for 2021
sammenlignet med sist styremøte. I foreslått budsjett er det lagt til grunn et årsresultat på minus 2
mill. kroner.
Vedtak: Styret tar regnskapsprognosen for 2020 til orientering. Budsjett for 2021 vedtas.

Styret vedtar en økning av Generalsekretærs lønn med 3 pst. med virkning fra 1.4.2020, som for de
andre ansatte.
Sak 94/2020 Ny designmal og logo NFIF
Administrasjonen orienterte om sitt forslag om å få utarbeidet en ny logo og grafisk profil, med
formål om et mer moderne og helhetlig uttrykk.
Vedtak: Administrasjonen får mandat til å igangsette prosessen med å utforme ny logo og
geografisk profil. Det avsettes kroner 150 000(eks. mva.) på årets budsjett til formålet.
Sak 95/2020 Ny strategisk plan for Norsk Friidrett
Utkast til ny strategisk plan var sendt ut til styret i forkant av styremøtet. Administrasjonen
orienterte videre om hvordan strategien er planlagt implementert og fulgt opp i organisasjonen.
Styret ga enkelte innspill i møtet, og vil også kunne komme med skriftlige innspill innen 1. januar.
Vedtak: Administrasjonen innarbeider styrets innspill til strategisk plan. Nytt utkast legges frem
for endelig behandling 20. januar 2021.
Sak 96/2020 Lovforslag og frister Friidrettstinget
Alle forslag som skal behandles på Friidrettstinget må sendes inn senest 10 uker før tinget avholdes,
det vil si innen 2. januar 2021. Det ble i styremøtet diskutert hvilke saker som styret selv skal legge
frem for tinget. For øvrig vil alle innkomne saker til Friidrettstinget 2021 bli behandlet i styremøtet
20. januar.
Vedtak:
Styret i NFIF vil legge frem følgende forslag til behandling på Friidrettstinget 2021:
- Endringer i mesterskapsstrukturen
- Endringer i øvelser med norske rekorder (Nasjonale bestemmelser)
- Endringer i Nasjonale bestemmelser om kretsmesterskap
- Endringer i Nasjonale bestemmelser om lisens (åpning for engangslisens på bane).
Sak 97/2020 Krav og kriterier
Administrasjonen v/Sportsjef presenterte forslag til krav og kriterier for internasjonale mesterskap
og landskamper kommende sesong. Det var ikke alle mesterskap det per styremøtet 13/2020 forelå
internasjonale krav og kriterier for, og disse var derfor ikke ferdigstilt i utkastet. Det vil videre bli
presisert at for juniorutøvere med både EM og VM i 2021, skal det i utgangspunktet velges et
mesterskap.
Vedtak: Styret godkjenner krav- og kriteriesettet for 2021 som det foreligger per 11.12.2020.
Administrasjonen får fullmakt til å gjøre krav- og kriteriesettet ferdig for de mesterskap som ennå
ikke foreligger.
Sak 98/2020 NM- og UM-reglementet 2021
Administrasjonen la frem forslag til endringer i UM- og NM-reglementet for 2021 sammenlignet med
reglementet fra 2020. Forslagene er fremmet av Forbundets dommer- og arrangementsutvalg (FDU)
og administrasjonen. Styret ønsker et økt fokus på sikkerhet i mesterskap på bane, og vedtok
ytterligere skjerpelser knyttet til befaring i forkant av mesterskapene.
Det ble i behandlingen av saken også besluttet at UM innendørs 2021 kun vil være for årsklassene
15, 16 og 17 år. Avgjørelsen følger av forventede restriksjoner knyttet til antall personer på
arrangementer på grunn av koronapandemien.

Vedtak:
Styret i NFIF vedtar følgende endringer i NM/UM-reglementet:
a) I NM hovedmesterskap og NM innendørs skal det være egne overdommere for start, løp
og i hver tekniske øvelse som foregår samtidig samt i Call Room. For de andre relevante
mesterskapene anbefales det samme. NFIF kan utnevne overdommere til de nasjonale
mesterskapene. Det må særskilt sørges for at det er erfarne nedslagsdommere i spyd i
UM.
b) Før mesterskap på bane skal TD eller representant fra administrasjonen foreta befaring på
stadion. TD eller administrasjonsrepresentant skal forsikre seg om at alt utstyr er
sikkerhetsmessig forsvarlig stand.
c) I alle mesterskap skal det utarbeides en sikkerhetsmanual som skal godkjennes av TD.
d) I NM hovedmesterskap, NM junior, UM og innendørs NM og UM skal opprop foretas
elektronisk. Det anbefales også i de andre mesterskapene. Frist for opprop settes til 2
timer der det er elektronisk opprop.
e) I NM hovedmesterskap og NM innendørs skal Start Information System benyttes. Det
oppfordres til å bruke et slikt system også i andre mesterskap.
f) I NM hovedmesterskap og NM innendørs skal stevneleder og regiansvarlig sette opp
tidsskjema, og dette skal forelegges eventuell TV-produsent.
g) Hopphøyder tas ut av NM-reglementet. Arrangøren utarbeider forslag til hopphøyder, TD
beslutter endelig.
h) For UM mangekamp skal hekkehøyde og hekkeavstand samt vekt på kastredskap følge
øvelsesutvalget for den aktuelle årsklassen (enkeltøvelser).
i) Rekkefølgen på øvelser for gutter 16 og 17 år skal følge internasjonal standard i UM
mangekamp, dersom ikke sterke praktiske hensyn tilsier noe annet.
j) Startkontingent for enkeltøvelser utendørs (UM og NM), settes opp fra 175 til 250 kroner.
Kontingenten innendørs (NM og UM) settes opp fra 200 kroner 275 kroner.
Startkontingenten for stafettlag i UM settes opp fra 400 kroner til 600 kroner ute og fra
500 kroner til 750 kroner innendørs.
Videre gis administrasjonen fullmakt til å gjøre mindre justeringer og feilrettinger av reglementet
før det publiseres.
Som følge av korona-situasjonen besluttes det at UM innendørs 2021 blir for årsklassene 15, 16 og
17år.
Sak 99/2020
125års jubileet
Norges Friidrettsforbund feirer i 2021 sitt 125 års jubileum og det har i den forbindelse blitt jobbet
med et stafettkonsept. Som følge av en betydelig usikkerhet knyttet til finansieringen samt de
begrensningene pandemien legger for gjennomføring av arrangementer, anbefalte prosjektgruppen
for jubileet at stafettprosjektet avsluttes og jubileet markeres på andre måter. Styret stilte seg bak
vurderingen.
Vedtak: Prosjektet En Pinne for landet avsluttes og vil ikke bli gjennomført i 2021. Alternative
planer for markering av jubileet presenteres i styremøte i februar 2021.
Sak 100/2020 Arbeidsleder- og arbeidsgiveransvaret
Saken utsatt til styremøte 1/2021.
Sak 101/2020 Status for arbeidet med endringer av mesterskapsstrukturen
Arbeidsgruppen vil foreslå endringer i mesterskapsstrukturen som må opp på Friidrettstinget 2021.
Arbeidsgruppen vil snarlig komme tilbake til styret med en innstilling.

Vedtak: Styret tar orienteringen til orientering.
Sak 102/2020 Status EM U23 Bergen, hotellavtaler og risikovurdering
Presidenten orienterte om status for avtaler med hotellene i forbindelse med U23 EM i Bergen og
risikovurderingen knyttet til dette.
Vedtak: Styret i NFIF godkjenner de reforhandlede hotellavtalene til U23 EM i friidrett i Bergen i
2021. Det er generalsekretæren skal signere og følge opp hotellavtalene frem mot 15.04.2021.
Sak 103/2020 NM-utlysninger og forbundets satsing på miljø- og samfunnsansvar
Styrets bærekraftsansvarlig orienterte om arbeidet på området, herunder den nye miljøveilederen.
Styrets var enige om at NFIF bør stille krav om at oppfølging av miljø- og samsunnsansvar skal
omtales i søknader om nasjonale mesterskap, og at dette skal være en del av vurderingen ved
tildeling.
Vedtak: Styret beslutter at følgende inkluderes i utlysningen av nasjonale mesterskap: «NFIF
ønsker arrangementer med en tydelig profil på miljø- og samfunnsansvar. Søknader skal inneholde
en beskrivelse av hvordan arrangementet vil bygge opp under dette og følge innholdet i
forbundets Miljøveileder.»
Sak 104/2020 Autorisasjon av dommere og startere
Administrasjonen presenterte flere forslag til endringer i dokumentet Autorisasjon av dommere og
startere fremmet av Forbundets Dommer- og arrangementsutvalg (FDU). Dette inkluderte:
- Autorisering av forbundsdommere tas ut som en oppgave for FDU og inn som en oppgave
for kretsenes dommerutvalg (KDU), i tråd med praksis
- Det tydeliggjøres krav til kursinstruktører
- Det inkluderes at dommere også har et ansvar for å skape en god idrettslig opplevelse for
utøvere i ulike aldersgrupper og sportslig nivå
- Det inkluderes at også sekretariatsleder ved approberte stevner skal være dommere
- Kravet om at startere må ha praktisert som dommere ett år endres til at de har bestått
kretsdommereksamen
- Tar ut krav om å ha vært stevneledere for å bli forbundsdommere
- Tar ut at dommere og startere skal få fysiske dommerkort, men at deres kompetanse skal
registreres i Min Idrett, i tråd med praksis.
Vedtak: Styret vedtar endringer i «Autorisasjon av dommere og startere» i tråd med forslag fra
Forbundets Dommer- og arrangementsutvalg (FDU).
Sak 105/2020 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem
Generalsekretæren og styrets medlemmer orienterte om aktuelle saker på deres områder.
Vedtak: Styret tar orienteringene fra Generalsekretæren og styrets medlemmer til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 17.30.
Neste planlagte møte er 20. januar.

