
 

Protokoll 

Styremøte nr. 4/2018 

Norges Friidrettsforbund 
Fredag, 27. april 16.00 – 18.50  

Quality Airport Hotell Gardermoen 

 

Innkalt: Ketil Tømmernes, Kalle Glomsaker, Ragnfrid Margrete Nedberge LLano, Kari Ann 

Nygård, Geir Nordtømme, Anne Farseth, Lill Berit Løyte Sjøsåsen (sak 20-22, 26), Mathias 

Vangsnes, Svein Arne Hansen, Elisabeth Morthen og Henrik Carstens 

 

Forfall: Svein Arne Hansen, Elisabeth Morthen og Kalle Glomsaker  

 

Referent: Berit Nøbben  

Fra sentraladministrasjonen:  Kjetil Hildeskor, Narve Heggheim (sak 20 og 21)) og Berit 

Nøbben  

.  

Saksliste for styremøte 4-2018:  

Sak 20/2018 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige styremøte v/alle 

Sak 21/2018 Orientering drift v/gensek. og orientering fra hvert enkelt styremedlem  

Sak 22/2018 Regnskap og prognose pr. april 2018 v/BN 

Sak 23/2018 Søknad om fritak fra styreverv NFIF v/KT 

Sak 24/2018 Tildeling av Friidrettstinget 2019 v/NH eller KH 

Sak 25/2018 Gjennomgang av ledermøtet 2018 v/KH 

Sak 26/2018 Barnefattigdom i idretten v/LBLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 20/2018  Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige styremøte 

           Innkalling og protokoll ble godkjent.  

    

 

Sak 21/2018  Orientering drift v/gensek. og orientering fra hvert enkelt styremedlem  

Styremedlemmer og administrasjonen orienterte om saker innenfor sitt 

arbeidsområde.  

 

 

Sak 22/2018   Regnskap og prognose pr april 2018  

Regnskap og prognose pr. 18.04.2018 ble presentert. Prognose viser et 

årsresultat i balanse tilsvarende budsjett. Endelig fordeling fra NIF er ventet til 

uken. 

 

Vedtak: Orientering og prognose ble tatt til etterretning. 

 

 

Sak 23/2018  Søknad om fritak fra styreverv ut tingperioden 

Det er mottatt søknad fra styremedlem Elisabeth Morthen om fritak fra vervet 

som styremedlem i NFIF ut denne tingperioden.  

 

Vedtak: Elisabeth Morthen blir fritatt fra sitt verv som styremedlem ut 

tingperioden fra 27. april 2018. 

 

 

Sak 24/2018  Tildeling av Friidrettstinget 2019 

Det er innhentet tilbud fra vår samarbeidspartner på hotell Choice. Det er to 

som peker seg ut som aktuelle basert på tilbudet og det er Værnes og Bergen. 

Dessverre har Værnes for få rom disponible og en risikerer å måtte «tvinge» 

folk til å dele rom, evt legge folk på annet hotell.  

 

Vedtak: NFIF legger Friidrettstinget 2019 til Quality Hotel Edvard Grieg, 

Bergen 30-31. mars.  

 

 

Sak 25/2018  Gjennomgang av ledermøtet 2018 

 Program sendt pr mail. 

 

 Vedtak:  

 Dirigent - Anne Farseth 

 Referent - Narve Heggheim 

 Signere protokoll: Per Espen Fjeld og Bodil Anthi Svinø 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 26/2018  Barnefattigdom i idretten  

Lill Berit presenterte tanker rundt NFIF som samfunnsaktør ifb. med 

barnefattigdom og utenforskap. Hovedsponsor Coop ønsker å være med på 

denne dugnaden (de står for logistikk og utbetaling) og har lagd en filmsnutt 

om emnet som ble vist på møtet. Styret ønsker mer fokus på samhold/lag og 

ikke bare enkeltpersoner som i filmen (Amalie/Karsten). 

  Forslag som kom opp i møtet;  

  Piggsko-baggen/utstyrskasse 

  Samarbeid idrettslag/skole – miljøarbeidere 

  Fadderordning for transport til/fra og oppfølging 

  breddeidrettsklubb – ta tak i utenforskap 

  Inkluderingskl. – ta m/en venn på trening, «gågruppe» 

  veiledere til klubbene (for mottaksapparatet) 

  B/U-utvalget – dras med, ungdom som faddere/miljøarb. 

  Aktivitetskort i kommunen, barnevernet, NAV, NFIF 

 

 

 Vedtak: NFIF skal engasjere seg i arb. mot barnefattigdom. 

Administrasjonen legger fram forslag til tiltak på neste 

styremøte. 

   

 

 

 

Neste styremøte 14.06.18 Gardermoen  

   

 

Møtet sluttet 18.50 

   

 

 


