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Åpningstale
Presidenten i Norges Styrkeløftforbund, Inger Blikra, ønsket delegatene velkommen til Forbundstinget
2021
Presidenten snakket om koronasituasjonen som har vært. Hun roste også Sandnes AK som hadde
gjennomført en vellykket VM i Stavanger. Det ble også nevnt litt om ukulturen i IPF. Ros også til NMarrangørene som hadde klart å gjennomføre NM i år til tross for koronaregler.
Presidenten fortalte at det er mye positivt som skjer i klubbene nå.
Til slutt takket presidenten styre og generalsekretær for vel gjennomført arbeid.

Godkjenne fremmøtte representanter
Forbundsstyret
President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Inger Blikra
Carl Yngvar Christensen
Anita Stavik
Per Fjeld
Kristin Thorvaldsen

6
7
8
9
10
11
12
13

Regioner
Styrkeløftregion Øst
Styrkeløftregion Øst
Styrkeløftregion Nordland
Styrkeløftregion Nordland
Styrkeløftregion SørVest
Styrkeløftregion Vest
Styrkeløftregion Vest
Styrkeløftregion Østafjells

Vegard Røysum
Hege Berntsen
Morten Rygh
Kristianne Helgesen
Morten Middelthon
Kim Eikefet
Ole Tilrem
Eivind Sjøl

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Klubber
Askim SK
Askim SK
Askim SK
Atlas SK
Atlas SK
Brumunddal AK
Brumunddal AK
Drammen SI
Fræna AK
Fræna AK
Ganddal AK
Ganddal AK
Ganddal AK

Bjørn Fjell
Nora Kristin Larsen
Leif Sydengen
Alexander S. Ohm
Elisabeth Tonning
Roger Eriksen
Juliane Slettnes
Tom-Steinar Johansen
Trond Fjøren
Marthe Stavik Aas
Kolbjørn Kverme Ronold
Torleif Vålandsmyr
Linda Zahl Pedersen

1
2
3
4
5
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Il Kraftsport
Il Kraftsport
Il Kraftsport
KK-67
KK-67
Lenja AK
Lenja AK
Lenja AK
Moss SIK
Odin SK
Odin SK
Oslo SK
Oslo SK
Oslo SK
Rana KK
Rana KK
Rana KK
Sande KK
Sande KK
Sandnes AK
Sandnes AK
Sandnes AK
Skien Atletklubb
Skien Atletklubb
Spuvi
Spuvi
Spuvi
Tromsø AK
Tromsø AK
Aasgard FVK
Halden SI

Representanter uten stemmerett
57 Generalsekretær
58 Varamedlem
59 Varamedlem

60
61
62
63
64
65
66
67

Observatører
Lenja AK
Sandnes AK
Valgkomiteen
Lovutvalget
Vara
Rana KK
Sandnes AK
Spuvi
Styrkeløftregion Øst

Marius Jørve Arnesen
Lene Einarsen
Ellen Aaserud
Damian Steinke
Frøya Linneas Gathen
Egil Kroknes
Audhild Mathiesen
Runar Saxegård
Helge Aarsrud
Even Liland
Mette Borgen
Bjørn Astad
Frida Aung
Jenny H. Bryhni
Christoffer Nygård
Tove Michalsen
Arild Toven Olafsen
Lena Sjøl
Jan Sjøl
Stig Rune Nielsen
Marthe Tjelta
Toril Tiril Egeland Nielsen
Maria Klokkervold
Kim Gundersen
Jorunn Hole
Per Marius Hole
Nils Petter Knutsen
Tarjei August Drecker
Linn-Kristine Hansen
Linda Johansen
Arnulf Wahlstrøm

Janne Gunn Gaard
Tone Ingebretsen
Vetle Valentinsen

Bente Saxegård
Sigve Valentinsen
Morten Novum
Vidar Tangen
Jan Roger Johansen
Sigve Valentinsen
Rune Hagevik
Sofie Flyvholm Haug
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2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
A. Godkjenne innkallingen.
Innkallingen ble enstemmig godkjent.

B. Godkjenne sakslisten. Det ble informert om at fire saker fra Styrkeløftregion Vest kom inn noen dager for
sent. Styret anbefalte at disse ble akseptert og behandlet.
Sakslisten ble enstemmig godkjent.
C. Godkjenne forretningsorden.
Forretningsorden ble enstemmig godkjent.

3. Velge dirigent, referent(er), 2 repr. til å godkjenne og undertegne protokollen
Dirigent
Referent
Referent

Geir Lilletvedt
Vidar Tangen
Janne Gunn Gaard

Valgt
Valgt
Valgt

Godkjenne og undertegne protokollen
Følgende ble valgt:

Hege Berntsen og Ole Tilrem

Valgt

Stemmeopptellingskomité
Følgende ble oppnevnt:

Tone Ingebretsen og Vetle Valentinsen

4. Behandle årsberetningene
Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

5. Behandle forbundets regnskap i revidert stand
Representantene godkjente det fremlagte regnskapet enstemmig. Revisors og kontrollkomiteens rapporter
ble også enstemmig godkjent.
Vidar Tangen lovutvalget:
Budsjett bør vises sammen med regnskapet. Det skal stå Egenkapital og gjeld i styrets beretning.
Janne Gunn Gaard:
Administrasjonen ettersender noter til delegatene
.

6. Behandle innkomne forslag og tildeling av norske mesterskap
Forslag 1 fra styret.
§17 Særforbundstingets oppgaver, punkt 14 b
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Antall styremedlemmer økes fra 3 til 4. Ny §17 punkt 14 b blir da: 4 styremedlemmer og 2
varamedlemmer. Dersom forslaget vedtas, gis det øyeblikkelig virkning og får betydning for valget på dette
tinget.
Begrunnelse:
Norges styrkeløftforbund har en liten administrasjon og derfor et arbeidende styre som utfører de fleste av de
oppgavene som større forbund har fagansatte til å utføre. Stadig nye krav og forventninger fra NIF sentralt til
hva særforbundene skal kunne respondere på og levere raskt, sammen med et økt omfang av NMarrangementer, har gjort at arbeidsbyrden for de enkelte styremedlemmene har blitt betydelig større de siste
årene. Samtidig har idrettstinget vedtatt at minst ett styremedlem i særforbundene og idrettskretsene skal
være under 26 år 31.12. det året han eller hun velges inn. Hos oss ser vi at de aller fleste av de mest aktive
personene under 26 år, er aktive utøvere som også satser på egen idrettskarriere. Vi ønsker derfor at det skal
være rom i styret for å gi noe redusert arbeidsbyrde i de tilfellene aktive utøvere som ønsker å satse på
egen toppidrettskarriere velges inn i styret.

Lovutvalgets kommentar:
Pålegg fra NIF. Ingen lovtekniske anmerkninger.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag 2 fra styret.
§17 Særforbundstingets oppgaver, punkt 14 c
Kontrollutvalget reduseres med ett medlem og ett varamedlem, til leder, 1 medlem og et
varamedlem. Dersom forslaget vedtas, gis det øyeblikkelig virkning og får betydning for valget på dette tinget.
Begrunnelse:
På siste idrettsting ble bestemmelsen om hvem som ikke kunne stille som representant på forbundstinget for
annet organisasjonsledd utvidet til å omfatte flere verv og roller. Det innebærer at medlemmer
av valgkomitéen, kontrollutvalget, lovutvalget eller sanksjonsutvalget ikke kan møte på forbundstinget som
representanter for klubb eller region. De mest engasjerte medlemmene våre er de som oftest påtar seg verv i
forbundets komitéer og utvalg er i stor grad de samme som er engasjerte og har verv i klubber og regioner. Å
representere klubben eller regionen sin på tinget er en naturlig del av dette engasjementet, og det er derfor
ikke ønskelig at flere enn høyst nødvendig får denne begrensningen. Antall medlemmer i komitéer og utvalg
foreslås derfor begrenset til det som anses som absolutt nødvendig for å utføre arbeidet.
Lovutvalgets kommentar:
Lovutvalget tok opp saken i mars 2021. Etter gjentatte drøftinger med juridisk avdelingen i NIF, ble vi gjort
oppmerksom på denne mulige løsningen. Vi har ingen lovtekniske anmerkninger.
Enstemmig vedtatt.

Forslag 3 fra styret.
§17 Særforbundstingets oppgaver, punkt 14 d
Sanksjons- og disiplinærutvalget legges ned, og oppgavene ivaretas av arbeidsutvalget i styret. Dersom
forslaget vedtas, gis det øyeblikkelig virkning og får betydning for valget på dette tinget.
Begrunnelse:
Samme begrunnelse som forslag 2. Tidligere hadde vi et doms- og sanksjonsutvalg, men
domsutvalgsfunksjonen er for flere år siden overført til NIF sentralt. Særforbundene har mulighet til å ha et
sanksjons- og disiplinærutvalg som behandler brudd på forbundets eget konkurransereglement, men
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særforbundene er ikke pålagt å ha et slikt utvalg. De siste årene har det vært behandlet svært få saker i
utvalget, og saksomfanget er ikke større enn at oppgavene kan ivaretas av arbeidsutvalget i styret.

Lovutvalgets kommentar
Lovutvalget tok opp saken i mars 2021. Etter gjentatte drøftinger med juridisk avdelingen i NIF, ble vi gjort
oppmerksom på denne mulige løsningen. Vi har ingen lovtekniske anmerkninger.
Enstemmig vedtatt.

Forslag 4 fra styret
§17 Særforbundstingets oppgaver, punkt 14 e
Lovutvalget reduseres med 2 medlemmer og 1 varamedlem, til leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. Dersom
forslaget vedtas, gis det øyeblikkelig virkning og får betydning for valget på dette tinget.
Begrunnelse:
Samme begrunnelse som forslag 2. Særforbund er ikke pålagt etter NIFs lov å ha et eget lovutvalg. Styret
vurdere det likevel som nødvendig å ha et slikt utvalg med juridisk kompetanse. Lovutvalget gir råd i
lovendringssaker, og godkjenner endringer i regionenes lover. De vurderer om reglene er fulgt i
dispensasjonssaker dersom de får henvendelser om dette. Dersom sanksjons- og disiplinærutvalget legges
ned, kan det også bli nødvendig med uttalelser i flere saker der det har skjedd brudd på konkurransereglene
våre. Vi ønsker derfor lovutvalget beholdt, men foreslår å redusere antall medlemmer i dette.
Lovutvalgets kommentar:
Lovutvalget tok opp saken i mars 2021. Etter gjentatte drøftinger med juridisk avdelingen i NIF, ble vi gjort
oppmerksom på denne mulige løsningen. Vi har ingen lovtekniske anmerkninger.
Enstemmig vedtatt.

Forslag 5 fra styret
Styret gis en generell fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i nasjonale bestemmelser
Begrunnelse:
Styret har allerede en fullmakt til å gjøre endringer i forbundets lover for å harmonisere disse med NIFs lover
og beslutninger, og har allerede en fullmakt til å kunne gjøre midlertidige endringer i NB.
Styret ser at det er hensiktsmessig med en tilsvarende fullmakt for nasjonale bestemmelser for å kunne gjøre
redaksjonelle oppdateringer (for eksempel endre kapittelinndelinger, ordlyd, henvisninger og linker i
dokumentet). Fullmakten medfører ikke at styret kan gjøre endringer i meningsinnholdet i bestemmelsene.
Det ekstraordinære idrettstinget (16.10.21) ga NIF en tilsvarende fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i
NIFs regelverk.
Lovutvalgets kommentar:
Vi ser at det er henvisninger i Nasjonale bestemmelser som ikke er riktige. NIF har tilsvarende fullmakt.
Dette bør medføre et nytt avsnitt i punkt 1.1 i Nasjonale bestemmelser:
Forbundsstyretstyret kan vedta endringer i Nasjonale bestemmelser dersom endringen ikke har materiell
betydning. Forslag om endring skal først behandles av lovutvalget.
Enstemmig vedtatt med lovutvalgets forslag til tillegg.
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Forslag 6 fra styret
NB – 7.2.5 b
Endres fra
b) Kvalifiseringsperioden for et NM er enten fra og med fjorårets NM eller de siste 12 månedene før
påmeldingsfristen for det aktuelle NM-et, dersom det er mindre enn 12 måneder mellom de to
konkurransene. Dette gjelder alle NM-kategorier.
Til
b) Kvalifiseringsperioden for et NM er enten fra og med fjorårets NM eller de siste 12 månedene før siste
stevnedato for det aktuelle NM et, dersom det er mindre enn 12 måneder mellom de to konkurransene. Dette
gjelder alle NM-kategorier.
Begrunnelse:
Med en normal terminliste som ikke er påvirket av den siste tidens pandemi eller andre unormale hendelser,
vil en type NM gå på samme tid vært år. Med dagens formulering starter kvalifiseringsperioden 14 måneder
før et NM og avsluttes 2 måneder før samme mesterskap. Intensjonen med bestemmelsen er at man kan
bruke forrige års mesterskap som kvalifiseringsstevne til årets mesterskap, ikke at det skal ligge en 2 måneders
ekstra frist i forkant av forrige års mesterskap og at man ved å delta på ett stevne på rett tidspunkt vil være
kvalifisert for NM-deltagelse over flere år.
Lovutvalget kommentar:
Ingen lovtekniske anmerkninger.
Enstemmig vedtatt.

Forslag 7 fra styret
NB 10.3.1
Styret foreslår at avsnitt 2 endres til:
Alle krav fastsettes av forbundsstyret basert på den generelle nivåutviklingen i norske mesterskap.
Avsnitt 3 fjernes.
Begrunnelse
Nasjonale bestemmelser slår fast at disse kravene skal justeres hvert 4. år ut fra den generelle utviklingen med
norske mesterskap. Denne justeringen har vært utsatt på grunn av koronapandemien, og begrenset adgang
for konkurranseaktivitet og mesterskapsstevner. En mer generell formulering i denne bestemmelsen tillater
styret å kunne gjøre justeringer når det er behov for det.
Lovutvalget kommentar:
Bringer Nasjonale bestemmelser i samsvar med praksis. Ingen lovtekniske anmerkninger
Enstemmig vedtatt.

Forslag 8 fra Lenja AK

Forslag til endring av NM styrkeløft UF U/J/V.
NM styrkeløft uf u/j/v foregår som kjent over fire dager. Det betyr at eventuelle arrangørklubber må
sette av fem dugnadsdager med praktisk arbeid for å få gjennomført stevnet (Onsdag-Søndag). Det
medfører at arrangørklubbens medlemmer må belage seg på å be seg fri fra jobb eller skole for å få
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arrangert et slikt stevne. Det betyr også at arrangørklubbene må ha en viss størrelse på medlemsmassen,
foruten en kompetanse til å «bære» et så stort stevne.
Disse rammene tilsier at det er de samme store klubbene som går igjen som arrangerer av dette stevnet.
Deltagerne som løfter på torsdag og fredag må også belage seg på å be seg fra jobb eller skole for å kunne
delta.
Antall deltagerne har siden 2017 ligget på rundt 200 på disse stevnene. Relativt jevnt fordelt på u/j og v.
Odin 2017:
174 deltagere- 72v og 102 u/j
Askim 2018:
213deltagere-93v og 120 u/j
Odin 2019:
189deltagere- 82v og 107u/j
Om vi ser bort fra Covid 19 perioden viser også styrkeløftforbundet sine egne statistiker at antall løftere
og stevnedeltagelser er stigende, spesielt innen uf løfting. Vi tolker det dithen at vi må kunne forvente
flere deltagere på dette Norgesmesterskapet i fremtiden. Muligens utfordrende med fire dager også?
Styrets kommentar:
Det er fordeler og ulemper både ved store mesterskap og det å fordele mesterskap over enda flere helger.
Styret ser frem til tingets og arrangørklubbenes innspill i denne diskusjonen
Lovutvalgets kommentar:
Et lignende forslag ble behandlet på tinget i 2019. Hvis forslaget vedtas er det å anse som retningsgivende
da sammenkobling av mesterskap ikke er omtalt i nasjonale bestemmelser eller lover.
Ingen hindringer i dagens regelverk til å dele opp. For mange dager. Pluss og minus. Fri
fra jobb. Stevner er for små i forhold til hotellavtaler i Oslo. «Utkanten> må ofte ha
reisedager i arbeidstid uansett. Oppfordrer til å arrangere sammen. Tilpasses til lokale
forhold, ikke låse seg, men ha fleksibilitet.
Forslagsstiller trekker forslaget da dette allerede er mulig med dagens regler.
Vi i Lenja foreslår derfor at dette Norgesmesterskapet deles opp i to Norgesmesterskap:
NM Styrkeløft uf u/j.
NM Styrkeløft uf v.
Ut ifra ovennevnte faktorer vil arrangørklubbene kunne ramme inn disse på en helg (Lørdag-Søndag).
Ut i fra Styrkeløftforbundets tall vil man slik vi ser det kunne forvente 100-130 deltagere på /j
NM og litt over 100 deltagere på v NM med en slik løsning.
Dette medfører at flere klubber kan arrangere slike stevner, slik at stevnekompetansen økes over hele
landet.
Kan skape en bredere rekrutering til sporten vår.
Færre løftere behøver å be seg fri fra skole og jobb som igjen kan føre til at flere deltar.
Styrets kommentar:
Det er fordeler og ulemper både ved store mesterskap og det å fordele mesterskap over enda flere helger.
Styret ser frem til tingets og arrangørklubbenes innspill i denne diskusjonen
Lovutvalgets kommentar:
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Et lignende forslag ble behandlet på tinget i 2019. Hvis forslaget vedtas er det å anse som
retningsgivende da sammenkobling av mesterskap ikke er omtalt i nasjonale bestemmelser
eller lover.

Forslag 9 fra Brumunddal AK
Forslag til reduksjon i lisensavgiften for junior/senior/veteran
Forslaget går ut på å redusere lisensavgiften for junior og seniorløftere i Norges styrkeløftforbund. Vi mener
dagens lisensavgift ikke appellerer til grasrota som i mange tilfeller kun deltar på klubb og regionstevner. Vi
mener et slik forslag vil være med på å øke aktiviteten i klubbene.
Vi foreslår følgende lisensavgift for 2022-2023:
750 kr for junior/senior/veteran (lik pris for alle over kategorien ungdom)
500 kr for ungdom (videreføres)
Begrunnelse:
Formålet med forslaget?
Formålet er å redusere kostnaden for utøvere som ønsker å konkurrere på et lavere nivå i klubbene. Vi mener
en høy aktivitet på klubbnivå er viktig for å sikre videre rekruttering for sporten, og at det er
klubbmesterskapene som bygger grunnlaget for videre satsning innenfor toppidrett.
Hvorfor mener vi dette?
Vi mener avgiften er for høy for de som ønsker å være en del av et lavterskeltilbud. For mange kan det se ut
som breddeidretten finansierer en veldig stor andel av idretten, og spesielt den kategorien som betegnes som
toppidrett. For mange av oss kan 1100 kr være veldig mye penger for kun å delta på et par klubbstevner i året.
Vi mener breddeidretten er bærebjelken i idretten, og at det skal gjenspeiles i lisensavgiften.
Hvilke fordeler kan dette medføre?
- Vi tror dette forslaget kan føre til at enda flere løser lisens, som igjen gir økt aktivitet.
- Flere aktive utøvere vil også gi et økt volum, som kan gi forbundet økte inntekter.
Hvis dette forslaget går gjennom, kan forslaget som omhandler engangslisens strykes.
Engangslisens for eksisterende medlemmer
Forslaget går ut på at eksisterende medlemmer som har løst lisens tidligere år, nå skal få mulighet til å bestille
engangslisens hvis han eller hun kun ønsker å delta på et klubbstevne/åpent stevne.
Engangslisens: 400,Engangslisens nye medlemmer: Økes til 350,- (fra dagens 300,-)
Formålet med dette forslaget:
Vi mener dette forslaget vil være med å øke aktiviteten på klubbnivå, og for breddeidretten som kanskje ikke
har som mål om å delta på RM og NM mesterskap. Det vil også være et lavterskeltilbud for de som synes 1100
kr er mye for å delta på et julestevne. Vi tror det er mange der ute som kunne tenke seg et slik tilbud.
Hvis man velger å se det på en annen måte, mener vi dette forslaget kan være et intensiv for videre deltagelse
på Regionale mesterskap og Norgesmesterskap.
Andre fordeler:
Det kan være med på å øke inntektene til forbundet, da disse utøverne krever et minimum av ressurser sådan.
Det vil også være en sannsynlighet for at flere løser lisens, og derav mer inntekter totalt.
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Høyere deltagelse i klubbene generelt.
Muligheter:
Muligheten for å opprette en egen forsikringspolise for denne gruppen, som vil spare forbundet for
forsikringspremie totalt sett.
Vi konkluderer med at dette forslaget vil gi gode synergieffekter i form av økt aktivitet, som vil komme denne
flotte idretten til gode.
Styrets kommentar:
Generell kommentar
Prioriteringer og diskusjon knyttet til budsjett, herunder midler som går til toppidrett, behandles for seg.
De aller fleste midlene forbundet mottar er øremerket aktivitet på klubbnivå.
Forbundsstyret vil også fortsette å jobbe systematisk for å identifisere og redusere økonomiske barrierer for
idrettsdeltagelse.
Delforslag – reduksjon av lisens
Styret mener at en reduksjon av lisensprisen vil føre til et betydelig inntektsbortfall for styrkeløftforbundet.
Lisensinntekter utgjør om lag 25% av forbundets inntekter, og en betydelig andel av forbundets frie midler.
Det ble redusert lisenskostnad for ungdom etter tinget oktober 2019. Etter dette har det vært store
begrensninger i trenings- og konkurransemuligheter på grunn av COVID-19. For at man skal kunne gjøre en
ordentlig evaluering av denne endringen fra 2019 mener styret at det ikke bør gjøres nye endringer i
lisensprisene nå.
Delforslag – engangslisens for løftere på klubb/åpne stevner
Vi tror en ordning med engangslisens vil føre til at en del utøvere utsetter innbetalinger av lisens/påmelding av
stevner, som gir større uforutsigbarhet for forbundets inntekter og kan gjøre det vanskelig å budsjettere for
aktivitet. Det vil også ha den uheldige konsekvensen at et stort antall utøvere vil mangle forsikring en lang
periode i starten av året.
Forbundet ønsker å legge opp til aktivitet på alle nivåer og ønsker ikke at det skal være økonomiske insentiver
til å ikke delta på mesterskapsstevner. Derfor ønsker vi at utøvere som har løst lisens skal ha mulighet til å
kunne delta på alle nivåer de ønsker.
Ordningen for engangslisens for nye medlemmer (førstegangslisens) ble innført høsten 2019 og at nesten hele
perioden denne har vært aktuell for løftere har det vært store begrensninger i konkurransemuligheter for
COVID-19. For at man skal kunne gjøre en ordentlig evaluering av denne endringen bør den ha eksistert i noen
år med normal stevneaktivitet.
Lovutvalgets kommentar:
Lisens ble behandlet på tinget i 2019. Hvis forslaget vedtas er det å anse som retningsgivende vedtak da
størrelsen på lisens ikke er omtalt i nasjonale bestemmelser eller lover.
Forslaget falt mot 4 stemmer
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Informasjonspunkt – Fremtidige norske mesterskap
2022:
NM styrkeløft utstyrsfritt
NM Benkpress utstyr
NM styrkeløft utstyr
NM styrkeløft utstyfritt U/J/V
NM Styrkeløft utstyr U/J/V
NM Benkpress utstyrsfritt

Styrkeløftregion Vest Atlas SK og Bjørgvin SK
Odin SK
Styrkeløftregion Østafjell
Oslo SK
Sandnessjøen SK
Il Kraftsport

7. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett
Enstemmig vedtatt

8. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere regnskapet
BDO ble enstemmig engasjert som forbundets revisor.

9. Valg av tillitspersoner
Presentert av ordstyrer Geir Lilletvedt..
Følgende styre og komiteer ble valgt:

Styret
President

Inger Blikra

Rana KK

Gjenvalg

Visepresident

Per Øivind Fjeld

Askim AK

Gjenvalg

Styremedlem

Tone Ingebretsen

Sandnes AK

Gjenvalg

Styremedlem

Vetle Valentinsen

Sandnes AK

Gjenvalg

Styremedlem

Anita Stavik

Askim SK

Gjenvalg

Styremedlem

Tarjei Drecker

Tromsø AK

Ny

Varamedlem

Runi Sparby

Sandnesjøen SK

Ny

Varamedlem

Helge Aarsrud

Moss SIK

Ny

Enstemmig vedtatt uten motkandidater

Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med forbundets økonomi, og påse at forbundets midler er anvendt i samsvar med
tingvedtak og forbundets lov.
Leder
Sigve Valentinsen
Sandnes AK
Medlem
Aagot Carlsen
Rana KK
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Varamedlem
Olav Henning Trondal
Enstemmig vedtatt

Øksfjord AK

Lovutvalg
Utvalget skal være fagkomite for utforming og tolkning av forbundets lover.
Leder
Vidar Tangen
Turn og IL National
Medlem
Tollef Tkasdal
Oslo SK
Medlem
Lena Sjøl
Sande KK
Varamedlem Alastair McColl
Ganddal Atletklubb
Enstemmig vedtatt

Sanksjonsutvalg
Forslag 3 ble vedtatt og det vil ikke bli noe nytt sanksjonsutvalg.

Valgkomite
NSFs valgkomité innstiller personer til de verv som skal velges av NSFs ting. Valgkomitéen nomineres av
styret.
Leder
Kristin Thovaldsen
Medlem
Trond Palmer Alm Henningsen
Medlem
Ida Garsegg Hansen
Vara
Hildeborg Hugdahl
Enstemmig vedtatt.

OSK
Saltdal AK
Askim SK
Sauda IL

10.Bestemme tid og sted for neste forbundsting
Styret fikk fullmakt til å fastsette tid og sted for Forbundstinget 2023.

11. Avslutning
Følgende hedersbevisninger ble delt ut:
Hederstatuett:
Henning Thornes
Kjell Korneliussen
Stig Rune Nilsen
Anders Fjogstad

Sandnes AK
Sandens AK
Sandnes Ak
Styrkeløftregion Sørvest

Hedersmerke:
Morthen Middelthon

Sandnes AK

Egil kroknes ble takket av som mangeårig landslagssjef for veteraner med blomster.
Carl Yngvar og Kristin Thorvaldsen fikk også blomster for innsatser de har gjort i NSF styret.

President Inger Blikra takket forsamlingen for en konstruktiv og sivilisert debatt.
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Tinget ble hevet 14:30
Oslo 21.11.2021

Ole Tilrem

(dig sign)
Protokollen er kontrollert og godkjent

Hege Berntsen (dig.sign)
Protokollen er kontrollert og godkjent
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