Protokoll
Styremøte nr. 8/2020
Norges Friidrettsforbund
14.-15. august
Comfort Hotel, Kristiansand

Tilstede:

Ketil Tømmernes, Kalle Glomsaker, Ragnfrid Margrete Nedberge LLano, Siri
Eide Storaa, Hilde Stokvold Gundersen, Henrik Carstens, Per Espen Fjeld, Anne
Farseth (digitalt tilstede på sak 60-64)

Forfall:

Geir Nordtømme, Anne Farseth (sak 65-70)

Referent:

Kjersti Smedsrud

Fra sentraladministrasjonen: Kjetil Hildeskor, Berit Nøbben (sak 60-64) og Kjersti Smedsrud.
Saksliste for styremøte 8-2020:
Sak 60/2020 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte
Sak 61/2020 Hinderløp (OCR ) – ev. innlemming i NFIF
Sak 62/2020 Regnskapsprognose 2020 og forberedelser budsjett 2021
Sak 63/2020 NIFs konsernkonto og bytte til Sparebank 1
Sak 64/2020 Status U23 EM i Bergen (justerte budsjetter og scenarioer)
Sak 65/2020 Status søknadsprosess rundt innendørs EM
Sak 66/2020 Organisasjonsutvikling administrasjon
Sak 67/2020 Koronatilpasninger på mellomlang og lengre sikt, tilpasning av aktiviteter og
konsepter
Sak 68/2020 Kongepokalen til Para-utøvere
Sak 69/2020 Gullmedaljen for 2019
Sak 70/2020 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem
Sak 60/2020 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte
Vedtak: Innkalling, referat og protokoll godkjennes. Protokoll fra e-post 17. juli
godkjennes.
Sak 61/2020 Hinderløp (OCR) – ev innlemming i NFIF
Norges Hinderløpforbund v/Geert-Jan Verhoeven (i Kristiansand) og Hege Henriksen (digital
tilstedeværelse) presenterte sin idrett. Norges hinderløpforbund er i dag en uavhengig
forening, med ønske om å organisere og formalisere seg innenfor et forbund. Styret vurderte
en mulig innlemmelse av hinderløp i NFIF.
Vedtak: Styret i NFIF er positive til prosessen knyttet til hinderløp, men ønsker å utrede
konsekvensene av en innlemming videre før en beslutning tas.

Sak 62/2020 Regnskapsprognose 2020 og forberedelser budsjett 2021
Budsjetteringen for 2021 vil være særlig preget av usikkerhet. Administrasjonen igangsetter
arbeidet med å vurdere hva som er de mest realistiske forutsetninger for det nye året, og
basert på dette utarbeides et budsjettforslag.
Det er ikke gjort større endringer i regnskapsprognosen for 2020 sammenlignet med sist
rapportering. Det ligger an til å være godt med søkere til støtteordningen for klubber som
ble publisert før sommeren, med frist 1. september.
Vedtak: Styret tar gjennomgang til regnskapsprognose 2020 og skisse til arbeidet med
budsjett 2021 til orientering.
Sak 63/2020 NIFs konsernkonto og bytte til Sparebank 1
Som presentert for styret tidligere, bytter NIF bank til Sparebank 1. Administrasjonen la frem
til vurdering om NFIF skal gjøre det samme.
Vedtak: Styret gir styret Generalsekretær Kjetil Hildeskor fullmakt til å skrive under på
bankavtale.
Sak 64/2020 Status U23 EM i Bergen (justerte budsjetter og scenarioer)
Det ble orientert om arbeidet med U23 EM i Bergen. Gitt smittesituasjonen er det gjort et
arbeid med å vurdere konsekvensene av ulike scenarier knyttet til avviklingen.
Vedtak: Styret tar orienteringen om U23 EM til orientering.
Sak 65/2020 Status søknadsprosess rundt innendørs EM
Administrasjonen orienterte om prosessen knyttet til et eventuelt innendørs EM i Norge.

Vedtak: Styret tar statusrapportering om søknadsprosessen rundt innendørs EM til
orientering.
Sak 66/2020 Organisasjonsutvikling administrasjon
Generalsekretær orienterte om gjennomføringen av omorganisering av sentraladministrasjonen,
samt redegjorde for den videre prosessen.

Vedtak: Styret tar orienteringen om organisasjonsutvikling til orientering.
Sak 67/2020 Koronatilpasninger på mellomlang og lengre sikt, tilpasning av aktiviteter og
konsepter
Administrasjonen orienterte om sitt arbeid med å tilpasse idretten innenfor nye og ukjente rammer.
Usikkerheten knyttet til smittesituasjonen og ulike politiske tiltak, gjør at det må jobbes ut ifra ulike
scenarioer. Det må vurderes hvordan friidretten best kan tilpasses ulike forutsetninger.
Styret i NFIF er opptatt at Norsk Friidrett ikke skal vente på at ting skal endre seg, men tilpasse seg
situasjonen. Tiden er inne for å tenke nytt og være kreativ. Slik kan utvikling skapes, uavhengig av
hvordan smittesituasjonen blir fremover.

Vedtak: Styret tar saken om koronatilpasninger til drøftelse og kommentering.

Sak 68/2020 Kongepokalen til Para-utøvere
Det ble i styremøtet i 7/2020 fattet vedtak om at 100 meter i NM utvides til også å inkludere
Para-klassene KS, MS og MS utviklingshemmede. Det ble i dette styremøtet diskutert om
utøvere i disse klassene også kan tildeles kongepokalen.
Vedtak: Styret beslutter at Para-utøvere som deltar i NM, jf. vedtak i styremøte 7/2020,
også skal vurderes for tildeling av Kongepokalen.
Sak 69/2020 Gullmedaljen for 2019
Administrasjonen la frem forslag til tildeling av gullmedaljen for 2019.
Vedtak: Styret stiller seg bak administrasjonens vurdering av tildeling av Gullmedaljen.
Sak 70/2020 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem
Styremedlemmene og administrasjon orienterte om aktuelle saker innenfor sine områder.
Vedtak: Orienteringen tas til orientering.
Møtet ble avsluttet lørdag kl. 12.
Neste møte planlegges 17. september kl. 14. ifm. NM.

