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Styremøte 

Dato: 13.09.2016 Klokken: 1600 - 1900 Sted: Telefon og Idrettens Hus 

Møtetype Styremøte 

Deltagere 
Arild Mjøs Andersen, Espen Wagener, Pernille Dørstad, Ole Morten Skogland.  Generalsekretær 
Kari Uglem. 

 
President Arild Mjøs Andersen ønsker velkommen. Ingen har spørsmål til innkalling. Ved spørsmål 
om habilitet er det ingen som melder seg inhabile av styrets medlemmer. Kari Lingsom fungerer 
som referent og vil gå ut av møtet under behandlingen av brevet fra Røa IL under eventuelt.  
 
 

Styremøte nr 6.2015 - 2017: Saker    
 
 
 
REFERATSAKER 
1. Styremøte nr. 5 (2015-2017) 

Referat godkjent, presiseres at Espen Wagener ikke deltok på styremøte nr. 5.  
 
RAPPORTERING 
2. Regnskapsrapport pr. 30.07 2016 

Generalsekretær rapporterer siden styremedlem Nina Blakkisrud er i Mexico på VM. GS legger 
frem rapport for første halvår + juli måned. Totalt har styret klart å ta inn en del av overforbruket 
etter at bremsen ble satt på i mars/april da det ble kjent av det kom mindre overføringer fra NIF 
enn forventet. 
GS er fortsatt bekymret for økonomien. Det ser bra ut for økte inntekter, og GS håper at den 
trenden fortsetter. Her må det gjøres en god jobb for å registrere medlemmer og aktive. Neste mål 
må være å få registrert minimum 1500 medlemmer på hver gren. 
Prognoser kan brukes aktivt i styringen av budsjettet.  
 

INFORMASJON 
3. Presidenten (arrangement-selskap, ITU-kongress, ) 

En sesong med kraftig vekst i antall stevner på terminlisten. En god del konkurranser som sliter 
med å tiltrekke seg nok deltagere. Spent på utviklingen her neste år. Fint å se at vi har fått opp 
mange supersprinter, vi har nå et tilbud til ungdommer som ikke fantes før. 
Ønsker å spre arrangement ut over, men vanntemperatur skremmer fra å arrangere tidlig/sent på 
året. Vi løftet oss med syv arrangement på supersprintdistanse for ungdommer. Har en målsetning 
om å doble dette til neste år. Hvordan vi skal løfte det ytterligere får bli en av høstens diskusjoner.  
Kristian Blummenfelt er nå ranket som nummer 10 på verdensrankingen. Det beste med å være i 
Rio var kanskje å snakke med alle fra de andre forbundene, og de var sjokkert over å se triatlon 
for første gang. Ble mer forståelse for hva vi holder på med. Vi begynner å bli lagt merke til.  
Fått innkalling til ITU kongress i desember i Madrid. Der ønsker vi å legge frem en sak om 
antidoping og arbeidet som gjrøes her. Det vi har sett på tall på antall tester er s jokkerende lavt. 
Vi må løfte dette opp på ITU-nivå, noe som også står i vår handlingsplan for antidopingarbeidet 
vårt. 
 
4. Utvalgene 
Arrangementsutvalget 

Vi har lagt bak oss en god og aktiv sesong. Opptatt av supersprint fremover, kanskje en slags 
serie neste år? Få med flere duatlon, terrengtri og akvatlon for å spre sesongen utover og få med 
flere deltagere. 
Funksjonærer/dommer på NM er varierende. Vi må heve kunnskapen blant arrangørene, blant 
annet ved å ha arrangementsseminar utover høsten og vinteren.  Har ikke satt av dato. Håper å ha 



                         

 
 
   2 

disse i regionene det skal satses på videre. Jobber vi godt med å lære opp arrangører, få flere 
funksjonærer og legge til rette for klubbene så kan vi helt klart bli enda bedre til neste år.  
Tilbakemelding på aldersgruppeinndeling er at de ikke funker optimalt, men de er bestemt på 
tinget. 
Skulle ønske at vi hadde flere klubber som kunne arrangere og søke om mesterskap. Vi ønsker 
oss flere søkere til NM. Vurderer å lyse mesterskap ut på nytt.  
Lars Ursin i Trondheim triathlonklubb har bedt om å få trekke seg fra utvalget. Ønsker en ny 
person inn der, gjerne fra et annet sted enn Oslo for å få dekket de ulike stedene. Men det 
viktigste er at vedkommende leverer, ikke hvor han/hun kommer fra.  
 
Eliteutvalget 

Vi har ikke hatt noe fysisk møte i sommer, men har god kontakt ellers. Noen møttes under NM i 
Kristiansand. Mange med på VM i Mexico og vi er fornøyde med OL innsatsen. Det er lite som 
skiller Blummenfelt fra medaljene. 
Sportssjefen er i gang med veien videre. Det er 2020 som gjelder og vi jobber med en skikkelig 
evaluering med sesongen som har vært, også med utøverne. Det ønskes en samling i høst hvor 
hele utvalget deltar. Det kommer an på om vi har økonomi til å samle disse. Det planlegges også 
et evalueringsmøte med Olympiatoppen. 
Diskusjon rundt arbeidsmengden på trenere. Utfordringen er hvordan vi skal løse det.  
Barne og ungdomsutvalget 
Ingen stor møteaktivitet utenom møter på arrangement. Siden sist har vi hatt Nordic Tri Camp som 
var en stor suksess. Den setter standarden for samlinger, ønsker å bruke erfaringer herfra som 
mal videre. 
 
Parautvalg 

Michelle Grebb (Bergkameratene) er med i parautvalget. Hun kommer til å løfte paratriatlon til å 
handle om utøvere til Paralympics og videreutvikle Team Tvilling. Anne Skogland  bruker mye tid 
og ressurser på Team Tvilling. 
Det utarbeides en strategi- og handlingsplan for arbeidet videre. Det må på plass før det kan 
søkes om midler hos NIF og OLT. 
 
5. Administrasjonen (personal, arrangement 2016, para/funkis) 

 
Det skjer mye og vi vokser på mange felt. Målsettingen er å ha en administrativ person knyttet opp 
mot hvert av de utvalgene vi har. Vi har på plass en dedikert person som skal følge opp Nordic 
Tricamp fremover og være prosjektleder for dette neste år.  
NTF har blitt Rent Særforbund, samarbeidsavtale med Antidoping Norge ble underskrevet 7. 
september. 
Vi arrangerer pressetreff om Veien Videre den 28. september, på Idrettens Hus. Håper at det vil 
komme en del presse hit. Samme kveld inviterer vi klubber i oslo og omegn til en T ri Lounge. 
Målet er å utveksle erfaringer, skape en møteplass for klubber. Sted: Intersport Aker Brygge.  
Nye sponsoravtaler er på plass. Intersport, Smartfish og Apollo.  
Agegrouputvalg er opprettet. Første møte blir 21. september. Utvalget ledes av Frank Pedersen. 
Vi har nå over 100 interesserte til EM og VM i agegroup 2017.  
Det er holdt personalmøte siden sist. Her gikk vi gjennom status og veien videre. Et godt møte 
med god stemning og god energi. Det ble diskutert en god del. Administrativt er vi helt på  linje 
med styret. 
Vurdere medlemskap i organisasjonen Norsk Friluftsliv. Der finnes det muligheter for økonomisk 
støtte, på lik linje som NIF. 
 
6. Internasjonalt 

Ingenting å rapportere 
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DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 
36.  Budsjett 2017 

Prinsippene for budsjettet neste år må komme på plass. GS har forsøkt å finne ut hva vi får av 
overføringer neste år, for å vite hva vi har å rutte med. Forventer en økning, men vi har ikke fått 
verifisert dette. 
GS mener budsjettet bør ha en dimensjon som ivaretar utvalg og fagområder. Det gjør at det kan 
tas ut dimensjonsrapporter i etterkant. 
Styret mener dette høres ut som en god løsning. Fint med en detaljert oversikt. Samtidig er det 
viktig at budsjettet ikke blir så rigid at det ikke får den fleksibiliteten vi trenger, siden vi vokser så 
mye. 
GS spør om styret ønsker å legge opp til nullbudsjett,  overforbruk eller underforbruk. Styret mener 
at det innenfor hvert enkelt år kan det svinge litt, men over en to-tre års periode bør det gå i null. 
Blir det minus flere år på rad, så er ikke det ønskelig. Styret ønsker et resultat som svinger rundt 
null over tid. 
 
37.  Arrangementsselskap 

Jobber videre med løsning for dette. Vi har ikke på plass en ferdig avtale som styret kan ta stilling 
til. Ønsker et selskap som skal ha fokus på å arrangere konkurranser som passer til våre 
satsingsområder. Her snakker vi barn, ungdom, drafting, sprinter og supersprinter. En drivende 
motor fra forbundets side som sørger for å få til slike arrangement i de store byene, gjennom 
dialog med klubbene i disse områdene. 
 
38. Regioner, strategi og veien videre 

Tre regioner: Øst, Midt/Nord og Vest. Mikal Iden, Vibeke Nørstebø og Frode Jørgensen tar hver 
sin region. Klubber informeres om dette, foreløpig flytende grenser for regionene.  
 
39. Lisens 2017 

Kjørt en ny runde med priser på lisenser for neste år. Hentet inn ulike tilbud. Ikke landet på en 
beslutning ennå. 
Forslag fra NTNUI som ønsker å få en studentrabatt på lisens.  
Styret mener dette er et godt forslag. Vedtas fra 2017 på helårslisenser. Rabatt gis til alle i 
aldersgruppen 20-25, uavhengig om man er student eller ikke. Det handler om å sende en 
signaleffekt. 
 
40. Hederstegn 

Mangler fortsatt noen nominasjoner til hederstegn. Oppfordrer klubber og andre til å komme med 
forslag. Frist 15. september. 
 
41.        Evaluering styrets arbeide 

Neste styremøte blir et fysisk møte. Ønsker å gjennomføre en evaluering av styrets arbeid nå som 
vi er halvveis i perioden. Sjekke av at det jobbes mot de tingene vi har satt som mål. Har styret 
den retningen vi bør ha? 

 
42.        Eventuelt 
Ledermøte, forslag fra president: Styre- og utvalgsseminar/ledermøte før neste tingperiode? 

Viktig at vi er på og viser hva vi holder på med. Kjøre det i sammenheng med et 
arrangementsseminar, slik at det blir lett for folk å komme ved å koble det på et allerede 
eksisterende arrangement. Styret foreslår at dette tas i januar.  
 
Forslag til datoer for kommende styremøter: 

Tirsdag 1.11  
Tirsdag 6.12  
 
Sak fra Røa IL: 

Den 22. september 2016 mottok Norges Triatlonforbund brev fra Røa idrettslag som ønsket at 
Norges Triatlonforbund tar stilling til hvorvidt rett saksgang og regelverk er  fulgt, om utøvers 
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rettigheter er ivaretatt og om arrangør har anledning til å straffe utøver slik det er blitt gjort under 
årets Norseman konkurranse. 
Røa idrettslag ba om at saken ble behandlet for å være sikre på at utøverens rettigheter var 
ivaretatt iforbindelse med straffe-ilegellsen under årets Norsemankonkurranse. 
Saken ble diskutert og vedtatt oversendt lovutvalget for behandling.  
 
 

 
 
Bergen 13.09.2016 
 
 
Arild Mjøs Andersen 
President 

    


