Protokoll
Styremøte nr. 7/2020
Norges Friidrettsforbund
Tirsdag 18. juni kl. 14.00
Hotel Norge, Bergen

Tilstede:

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

Forfall:

Mathias Vangsnes.

Referent:

Kjersti Smedsrud.

Fra sentraladministrasjonen: Kjetil Hildeskor, Berit Nøbben (sak 48-57), Erlend Slokvik (sak
48-54) og Kjersti Smedsrud (sak 48-57).
Saksliste for styremøte 7-2020:
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Sak 49/2020 Regnskapsprognose per dato
Sak 50/2020 Status idrett
Sak 51/2020 UM og NM junior 2020 – justering av krav, startkontingent mv.
Sak 52/2020 Strategi
Sak 53/2020 Orientering om U23 EM Bergen
Sak 54/2020 125års-jubileum 2021
Sak 55/2020 Plassering i fond
Sak 56/2020 Orientering drift ved Gensek og deling av aktuelle saker fra styremedlemmer
Sak 57/2020 EM innendørs Norge
Sak 58/2020 Organisering av administrasjonen
Sak 48/2020 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte
Vedtak: Innkalling, referat og protokoll godkjennes.
Sak 49/2020 Regnskapsprognose per dato
Det er kun foretatt små justeringer i regnskapsprognosen siden sist rapportering til styret.
Noen flere avklaringer er gjort når det gjelder sponsorer. NFIF har per i dag en buffer på
14,45 mill. kroner. I det verste scenario vil denne reduseres til 11 mill. kroner inneværende
år, noe som fortsatt er innenfor grensen på 10 mill. kroner vedtatt av Friidrettstinget.
Det ble foreslått en omprioritering av 500 000 kroner av midlene knyttet til post 3 for å
opprette en støtteordning som klubber kan søke om midler til å dekke utgifter til trenere,
startkontingenter, lokalleie, rekrutteringstiltak mv.

Vedtak: Styret tar orienteringen om budsjett og regnskapsprognose til orientering.
500 000 kroner omdisponeres til en støtteordning for klubbers arbeid for barn og unge.
Sak 50/2020 Status idrett
Toppidrettssjefen orienterte om status når det gjelder senior og rekrutteringslandslagene i
norsk friidrett. Styret uttrykte at de er fornøyde med at det også kommer positive resultater
og tiltak ut av den krevende perioden.
Vedtak: Statusredegjørelsen tas til orientering.
Sak 51/2020 UM og NM junior 2020 – justering av krav, startkontingent mv.
UM og NM junior 2020 må tilpasses slik at de kan gjennomføres på en rettferdig måte
innenfor gjeldende retningslinjer for smittevern. For at UM og NM junior skal kunne
gjennomføres er det besluttet at UM begrenses til klassene 15, 16 og 17 år og at kun
deltagere fra 18 år og oppover kan delta i NM junior.
Det vil være krevende å få arrangert spesielt UM innenfor en maksgrense på 200, men med
en oppdeling av utøvermassen, flere økter og lengre dager, anslås det å
være gjennomførbart. På den andre siden kan det, gitt den begrensede sesongen som har
vært i 2020, være færre som har klart kravet enn normalt og liten deltagelse i enkelte
øvelser. Styret ga sin tilslutning til at enkelte øvelser kan suppleres med utøvere som ikke
har klart kravet, dersom det i størst mulig grad belager seg på statistikk og resultater på en
slik måte at det vil oppleves som rettferdig. Forutsetningen er at hensynet til smittevern
ivaretas.
Som følge av en lang vinter i nord og begrensninger i mobilitet og reising på grunn av
korona, har de nordnorske utøverne hatt begrensede muligheter for konkurranse og
konkurranserettet trening så langt i 2020. I tillegg til at dette allerede er en utfordrende
region med tanke på rekruttering. Det ble derfor diskutert om utøvere fra Nordland og
Troms og Finnmark skal kunne delta uten oppnådd kvalifiseringskrav. En slik
forskjellsbehandling vil kunne oppleves som urettferdig for enkelte, men styret landet på at
det totalt sett er et viktig og riktig tiltak for friidretten i Nord-Norge gitt situasjonen i 2020.
Det ble videre diskutert en økning fra 175 kroner til 250 kroner per øvelse i startkontingent i
2020. Dette er ikke ønskelig å øke utgifter for idrettslagene, men det vurderes samtidig som
et avgjørende bidrag til at det faktisk er mulig å få gjennomført mesterskapene i
år. Endringen må også sees i sammenheng med den planlagte støtteordningen for klubber,
jf. sak 49.
Vedtak:
Styret i NFIF gjør følgende endringer i inneværende års UM og NM junior:
• UM begrenses til klassene 15, 16 og 17 år, mens det i NM junior begrenses til
utøver fra og med 18 år. Kvalifiseringskravene holdes i utgangspunktet
uendret, men det kan åpnes for å fylle opp øvelser dersom
dette anses forsvarlig.
• Utøvere fra Nordland og Troms og Finnmark kan delta i mesterskapene uten
oppnådde kvalifiseringskrav.

•

Startkontingenten for mesterskapene øker fra 175 kroner per øvelse til 250
kroner per øvelse.
Styret tar for øvrig gjennomgangen til orientering. Styret gir administrasjonen fullmakt til
å godkjenne andre avvik fra reglementer for UM og NM. Dersom avvikene er av særskilt
prinsipiell art skal styret involveres.
Det besluttes at 100 meter i NM utvides til også å inkludere Para-klassene KS, MS og MS
utviklingshemmede.

Sak 52/2020 Strategi
Administrasjonen og ansvarlig i styret orienterte om arbeidet med NFIFs nye strategi og la
opp til en prosess hvor styret kunne komme med innspill. Hovedtema var overordnede mål
og ambisjoner for perioden.
Vedtak: Styret avga sitt første grunnlag for det videre arbeidet med strategi.
Sak 53/2020 Orientering om U23 EM Bergen
Det ble orientert om status for planleggingen av U23 EM i Bergen i 2021.
Vedtak: Orienteringen om U23 EM tas til orientering.
Sak 54/2020 125års-jubileum 2021
WeAreLive presenterte sitt forslag til konsept for NFIFs 125-årsjubielum i 2021.
Vedtak: Styret tar presentasjonen til orientering, og støtter at det jobbes videre med
konseptet. Saken blir tatt opp på nytt i styremøtet 18. september for endelig beslutning.
Konseptet for 125års-jubileumet legges også frem på høstmøtet.
Sak 55/2020 Plassering i fond
Det ble redegjort for muligheten om å plassere noe av NFIFs midler i fond. I dag er midlene
plassert med svært liten risiko og med små muligheter for avkastning.
Vedtak: Administrasjonen får mandat til å investere NOK 4 millioner i foreslåtte indeks- og
obligasjonsfond. Administrasjonen kan imidlertid velge et annet selskap å investere
obligasjonsfond dersom en får bedre betingelser når det gjelder de samlede kostnader.
Sak 56/2020 Orientering drift ved Gensek og deling av aktuelle saker fra
styremedlemmer
Saken utgikk.
Sak 57/2020 EM innendørs Norge 2023
I tråd med inneværende periodes strategiske plan har det blitt jobbet videre med å få EM
innendørs til Norge. Administrasjonen ba om forankring i styret til å gå videre med saken.
Vedtak: Styret i NFIF går inn for at Norge skal starte prosess med å søke om å arrangere
innendørs-EM 2023, gitt at det ville kunne gjennomføres på økonomisk forsvarlig vis.

Sak 58/2020 Organisering av administrasjonen
Generalsekretæren redegjorde for utredningen som er gjort av NFIFs organisasjon, og hvilke
anbefalinger som lå i den mottatte rapporten. Videre ble de organisatoriske endringene
Generalsekretæren vil gjennomføre presentert.
Vedtak: Generalsekretærens redegjørelse tas til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 19.50.
Neste styremøte planlegges ifm. NM junior (14.-16. august).

