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Styremøte 

Dato: 16.04.2013 19:00 –  21:30 Skype 

Møtetype Styremøte 

Møteleder Arild Andersen 

Referent Dag Oliver 

Deltagere 
Bjørn Wigdel, Arild Andersen, Viviana Hiis, Nina Blakkisrud og Hanne Gro Korsvold. Arild 
Tveiten som observatør. 

Forfall  

 
 

Agenda 

Sak nr: Sak Ansvarlig Frist 

9 – 12 

Presse 
 
Vi må få bedre struktur på vår dialog med pressen. Dag og 
Bjørn vil lage en plan for hvordan dette ønskes håndtert 
fremover. 

Dag 
Frøydis 

01.03.13 

18 –12 
Sponsor 
Styret må ta en runde på hvilke kontakter og dører som kan 
åpnes for Arild T og Dag 

Alle 
Fort-
løpende 

25 – 12 

Trener 1 Kurs 
ITU stiller med 3 instruktører. ITU dekker USD 4000. 
Totalbudsjett på ca NOK 40 000 
 
ITU har bekreftet at midlene er våre. 
 
Kurset foreslås utsatt til februar/mars 2013. Vi må prøve å få 
overført ITU midlene til dette.  
 
Status 20.11.12: 18 interessenter har meldt seg. 
Dato må avklares. Penger må bekreftes. 
 
Status 11.12.12: Venter på tilbakemelding fra ETU styremøte  
 
Status 12.02.13 Dato torsdag til søndag 5 – 7 april 
 
Arild A og Dag møter ETU og forsøker å få fortgang i dette  
 
11.03 ETU sliter fortsatt med å bekrefte dato. Må avklares 
innen 13.03 ellers må det utsettes. 
 
07.04 Gjennomført med stil. 11 norske og 3 utenlandske 
deltagere. 
 

Hanne 
Gro/Arild 
T 

Ferdig 
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6 – 13 

Årsrapport. se forslag sendt  

 Obligatoriske temaer: 

 Styrets beretning (AMA) 

 Resultat- og balanseregnskap (NB)  

 Noter (NB) 

 Revisorsberetning (NB) 
 

 Det vi tar med ekstra (mye har vi vel liggende): 

 Oppsummering fra NM og Triatlonserien, med resultater 
(feks de 3 beste) (EL) 

 Presentasjon av forbundskontoret (DO) 

 Sportslige høydepunkter (BW,AT) 

 Aktiviteter; jentesamlinger, barneaktiviteter, 
arrangørseminar, dommerkurs, ITU-kurs, 
ungdomssamlinger (VH, HGK) 

 Triatlon i media (collage med presseklipp) (DO) 

 GS sitt hjørne (DO) 

 Sportssjef sitt hjørne (AT) 

 presentasjon av landslag 2013 (AT) 
 

Alle   

7 – 13 

Forsikring:    
Styret godkjente inngålese av ny lisensforsikringsavtale med 
BAFO Forsikringsmegling og AIG forsikring.  Publiseres først 
til klubber dernest på web i løpet av februar.  

 Ferdig 

8 – 13 

Medaljer:  
Vedlagt forslag godkjent under forutsetning av at medaljebånd blir 
i de norske flaggfargene. 
 

 
 

 

Ferdig 
I bestilling 
med norske 
”bånd” 

9 – 13 

Revisjon NM-reglement: Forslag om å ta vekk punkt om 
makspriser.  
 
NM – reglement oppdateres til å være: 
Pris på NM og TS skal være i samsvar med gjeldende priser for 
samenlignbare arrangementer. Pris settes i samråd mellom 
Arrangør og NTF og inkluderes i kontrakt med arrangør. 
 

 Ferdig 



 

 
Norges Triathlonforbund   3 

10 – 13 

Økonomi/regnskap 
Regnskap oversendes revisor 13.02. 
Forløpig underskudd for 2012 på kr 532 000 
 
Godkjenning av revisorbehandlet regnskap samt oppdatert 
prognose på neste styremøte. 
 

Nina/Dag Ferdig 

12 – 13  

Eventuelt 
Skal lisensoverskudd øremerkes.  
Utsettes til neste styremøte. 
 
 

  

13 – 13 

Årsberetning (innspill/godkjenning) 
 
Tekst om bakgrunn for underskudd bør justeres i henhold til 
faktiske forhold. 
 
Sendes deretter på rundgang for signering. 

Arild A Ferdig 

14 – 13 
Regnskap  
 
Revisor har godkjent. Årsrapport og regnskap oversendes revisor. 

Nina B Ferdig 

15 – 13 
Deltagelse på ETU-kongress Alanya 
 
Nina stiller høyst sannsynlig 

Nina B Ferdig 

    

 Nye Saker 16.04   

 

Økonomirapport 
Regnskapsrapport per mars viser inntekter noe under budsjett. 
Kostnader i hht budsjett.   
 
Nina B vil besøke forbundskontoret ca en gang i måneden for å få 
en oppdatert økonomi status.  
 

Nina  

 

Regelverk 
Styret har godkjent de nye konkurransereglene.  
 
Regelverk revideres årlig, men kan ved særskilte tilfeller (for 
eksempel feil) endres av styret med 4 ukers varsel. 
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Forespørsel om E-Cup anbefaling for Stavanger 
Styret diskuterte oversendt forespørsel om NTFs anbefaling om e-
cup i Stavanger 2014.  
 
Styret oppfatter det som veldig positivt at interessenter i Stavanger 
ønsker å arrangere et internasjonalt triatlonstevne og ønsker å 
bidra til at dette kan skje.   
 
NTF har i snart et halvt år vært i dialog med Tønsberg kommune 
om e-cup arrangement i 2014. Dette under forutsetning at 
pilotarrangement i 2013 holder den nødvendige kvalitet. Dette har 
også blitt presentert for, og er blitt godt mottatt, av ETU. 
 
Siden 2014 vil bli første gang Norge arrangerer et internasjonalt 
arrangement av denne typen, mener styret det blir for mye å gjøre 
det to ganger samme sesong. Bakgrunnen for bekymringen, er at 
man ønsker å sikre at det bygges tilstrekkelig kompetanse i 
klubbene og tilstrekkelig med ressurser i NTF til å kunne 
gjennomføre oppgavene arrangement av denne type krever på en 
måte man kan være stolte av. 
 
Styret vil anbefale interessentene i Stavanger å jobbe videre med 
planene, fortrinnsvis med et pilotprosjekt for  så å søke om et 
større internasjonalt arrangement i 2015.  Det forutsette også at 
NTFs styre involveres i den videre planleggingen. 
 

Arild A  

 
Facebookgruppe 
Det skal settes opp en lukket Facebookgruppe for NTF-s styre og 
administrasjon 

Dag Ferdig 

 

Styremøter for 2013 
Tirsdag, hver 4 uke på partallsuker primært på Skype der 
annet ikke er sagt. 
 

1. 14.05.2013 
2. 11.06.2013 
3. 06.07.2013  
4. 06 eller 09.08.2013 – Oslo  

 

  

 
 
 
 
 
  
 


