
 

STYRKELØFTFORBUND 
 

Styremøte 02-2022 
 
Tid og sted:          Teams 01.03.2022 
         20:00 – 22.00 

  
Tilstede:,          Inger Blikra, Anita Stavik, Vetle Valentinsen, Tone Ingebretsen, Helge Aarsrud, 

Runi Sparby, Tarjei Drecker, Per Fjeld 

              

         

Forfall  Rune Sparby Hammerø 
                                                                                                                                 
Referent:   Janne Gunn Gaard 

 

Habilitet:   

  Ja  Nei    

Habilitet er vurdert  X    Eventuell inhabilitet fremgår under den gjeldende saken  

 
Telefonmøte og styremøte: 
04.01.22  Teamsmøte fordeling av aktivitetsmidler til regioner 
29-30.1.22    Styremøte Scandic Solli, Oslo 
 
 
Avsluttede Saker 
27/21 - Veilederutdanning klubbutvikling 2021-2022 
01/22 – Styreinstruks, fullmaktmatrise, teamkontrakt 
03/22 - Tidslimit 
04/22 - Betaling til RM og NM 
05/22 - Diverse COVID og stevner. 
06/22 - Lovnorm for regioner 
07/22 - Ny portal ADNO 
12/22 - Kjønnsbalanse 
13/22 – Forslag til ny medalje til NM i benkpress 
17/22 - Internasjonale dommeroppgaver 
18/22  -Synliggjøring i påmeldingslistene 
20/22 - Streaming  
21/22 - Sponsing av Juniorlandslaget 
 
Saker behandlet av AU 
1/22 Fræna AK 
2/22 Il Kraftsport 
3/22 Førde IL 
4/22 Drammen SI 
5/22 Odin SK 
6/22 Stavanger SK 
7/22 Sande KK 
8/22 Tromsø AK 
9/22 Oslo SK 
10/22 Sjøholt AK 
11/22 Stavanger SK 
12/22 Lenja AK 



13/22 Sande SK 
 

 

VIDEREFØRTE SAKER 

VPL: 

IRK har ikke lagt inn budsjett eller gjort ferdig regnskapet for januar 2022. Har purret. 

Antall solgte lisenser pr 28.2 er 769.  Snitt pr solgte lisens er 930 

 

3/21 - Gode idrettsanlegg 

25.06.21 – Kristin har vært i møte med SIAT om anlegg. Hun fortalte fra møte. Jobber videre med det. 

21.10.21 – Kristin jobber fortsatt med dette. 

01.03.22 - Venter svar fra Kristin om hvor langt hun er kommet med arbeidet. 

Ansvarlig: Kristin 

Status: Pågår 

02/22 Klubb, region og kursopplegg. - Få utarbeidet undervisningsmateriell  

Arbeidet er igangsatt og inn går delvis i sak nr. 9 /22 

01.03.22 - Anita jobber med å få laget undervisningsmateriell. 

Ansvarlig: Anita 

Status: Pågår 

 

08/22 - Utlysning mesterskap 

Vi må skaffe arrangører til NM i aldersbestemte klasser og benkpress (begge versjoner) for 2023 og 2024. På siste 

ting ble det presisert at klubber kan søke om hva de vil, i alle mulige kombinasjoner.  

Tildeling vil skje vinter/vår 2022, fortrinnsvis etter at NM-vekene 2023/2024 er tildelt av NIF/NRK. 

29.01.22 -Pers forslag til utlysningstekst legges ut og blir lagt ut i nyhetsbrevet også. 

01.03.22 - Det er kommet noen søknader og vi håper på flere. Fristen for å søke mesterskap er satt til 01.04.22 

Ansvarlig: Per 

Status: Pågår 

 

09/22 - Fremtidig bruk/omstrukturering ansattressurser.   

I tillegg ønsker vi å ta opp stillingsprosenten til GS  

29.01.22 -Grovstrukturen er lagt i samarbeid med de involverte. 

Omstrukturering av personell.  Jørgen forsetter som før. Det vil bli endringer for Lars og Dietmar. 

Nye arbeidsavtaler vil bli utarbeidet. 

GS stillingsprosent økes til 80% fra februar 2022 

01.03.22 - Det er enighet blant de involverte om strukturen og nye arbeidsavtaler må på plass. 

Ansvarlig: Inger og Tone 

Status: Pågår 

10/22 Utstyrsprosjekt 

29.01.22 -Vi starter et utstyrsprosjekt som skal gå over flere år for å sikre kunnskap om utstyrsløfting blant 

klubber, trenere og utøvere. Dette for å øke rekruttering av nye utstyrløftere. Prosjektet skal være langsiktig og 

ha straks tiltak. Viktige milepeler er NM 24 (jubileumsår) og World Games 2025. 

01.03.2022 – Prosjektet er i startsfasen. 

Ansvarlig: Anita 

Status: Pågår 

 

11/22 Student idrett 



Vi må se om dette er noe for våre studenter og om interessen og økonomi er tilstede for å delta på ulike cup’er. 

01.03.22 - Jobbes med å finne ut hva som kreves av forbundet med tanke på dommere etc . 

Ansvarlig: Tarjei 

Status: Pågår 

 

14/22 Oppdatering organisasjonshåndbok, lovverk og dokumenter 

29.01.22 -Organisasjonshåndboken er nå under revisjon. Foreløpig versjon legges ut så snart ansvarsområdene 

for nytt styre er riktig med påskrift om at den fremdeles er under revisjon. 

Lovene er revidert etter vedtak på forbundstinget og ny lovnorm fra NIF. Sendes lovutvalget for kontroll før den 

publiseres. 

Nasjonale bestemmelser er oppdatert med vedtak fra forbundstinget 2021. vi må gjennomgå vedlegge og 

publisere. 

01.03.22 - Dette er noe som alle skal være med på og arbeidet er i gang 

Ansvarlig: Alle 

Status: Pågår 

 

15/22 Instruks for de enkelte ansvarsområdene 

29.0.22 -De ulike ansvarsområdene tildeles på konstituerende styremøte etter at nytt styre er valgt på 
forbundstinget, og skal komme frem av organisasjonshåndboka. Hensikt med instruksen er å beskrive innhold, 
ansvar, oppgaver og særtrekk ved tildelt ansvarsområde som rettesnor og rammeverk for den enkelte. 
Beskrivelsen skal utformes slik at den er til hjelp for nye styremedlemmer som blir tildelt dette ansvarsområdet.   
Instruksen skal være et levende dokument som justeres og endres i takt med endringer i organisasjonen og 
endringer i vedtatte mål og strategier.  
01.03.22 - Dette er levende dokumenter som vil gå utover året. 
Ansvarlig Alle 

Status: Pågår 

 

16/22 Filmprosjekt World Games 

30.01.22 -Vi prøver å få til et filmprosjekt frem mot World Games.  

Nicolas var og fortalte om hva de tenker om filmprosjektet ET SISTE LØFT i forbindelse med World Games 

Vetle og Janne Gunn prøver å få sponsorinntekter til prosjektet. 

01.03.22 - Vi har prøv å få sponsorer, men dessverre ikke lykkes så vi prøver oss på en spleis. 

Ansvarlig Vetle 

Status: Pågår 

 

19/22 Landslagsdresser. Kan vi få de fra andre steder.  Torshov tar nå ca. 400 + mva for å trykke på dressene 

utøverne bestiller. 

30.01.22 - Vi sjekker ny leverandører om vi kan klare å få det levert fra andre med bedre priser. 

01.03.22 - Vetle har vært i kontakt med Thorshov og det ser ut til at vi får en ny og bedre avtale med de. 

Ansvarlig; Janne Gunn 

Status: Pågår 

 

 

22/22 Lagledere på stevner 

30.01.22 - Vi har mottatt bekymringsmeldinger om unge utøvere som sendes alene uten lagleder på mesterskap. 

Klubbene har også meldt inn et ønske om å kunne melde på lagledere fra andre klubber, siden mange klubber 

hjelper hverandre. Vi ser på mulighetene for å bedre funksjonaliteten i selvbetjeningsløsningen slik at det kan 

meldes på lagledere fra andre klubber, samtidig som laglederens klubb skal kunne godkjenne eller avvise dette. Vi 

ser også på å bedre synligheten i påmeldingslistene av hvilke klubber som ikke har meldt på lagledere. 



01.03.22 - Oddbjørn jobber med å lage en ny løsning hvor de kan bruke lagleder fra andre klubber 

Ansvarlig: Inger/Janne Gunn/Oddbjørn 

Status: Pågår  

 

23/22 - VM Benkpress 

01.03.22 - Vi vil ikke pålegge trenere eller dommer å reise til VM i benk  

Ansvarlig Alle 

Status: Avsluttet 

24/22 – Dommerutveksling med Sverige 

01.03.22 -Vi lager et sett med regler for uttak av dommere. 

Ansvarlig Inger 

Status: Pågår 

25/22 - Organisasjonsendring TIK 

01.03.22 -Vil snart bli publisert 

Ansvarlig Tone 

Status: Pågår 

26/22 - Fått en del spørsmål og sett en del kommentarer om at hvis man ikke er ajour med region så gjelder 

ikke det forbund. 

01.03.22 - Styret mener dette må bli en tingsak .  

Ansvarlig Helge 

Status: Avsluttet 

 

27/22 - Status norske mesterskap 

01.03.2022 - Vi har 3 mesterskap som kommer som perler på en snor og arrangørene har kontroll 

Ansvarlig Per 

Status: Pågår 

 

28/22 - Internasjonale mesterskap 

01.03.22 - Vi må belage oss på bøter hvis dommere ikke ønsker å reise til mesterskap  

Ansvarlig Per 

Status: Pågår 

 

29/22 – Søknader utstyrspakker Barneidrett 

05.04.22 – 6 søknader kom og vi innvilget alle.  

Ansvarlig Tarjei 

Status: Pågår 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 


