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Styremøte 

Dato: 30.08.2015 Flyttet til 
07.09.15 

Klokken: 1930 - 2100 Sted: Telefon 

Møtetype Styremøte 

Deltagere 
Arild Mjøs Andersen, Lars Ursin, Nina Blakkisrud. Nina Tveten deltok fra klokken 20:30 
Ikke møtt: Espen Wagener, Richard Miller  

 
 
 

Styremøte nr 4.2015: Saker 27. –31.   
 
 
REFERATSAKER 

1. Styremøte nr. 3 (2014-2016), 20.05.2015 
Referatet ble gjennomgått og godkjent. 
 
RAPPORTERING 

2. Regnskapsrapport pr. 30.07 2015, med prognose 
Regnskap ble gjennomgått av visepresident.  Det er positive prognoser, men det er knyttet noe 
usikkerhet rundt inntekter på lisenser og utgifter på toppidrett.  Dette følges opp videre av 
administrasjonen. 
Styret sluttet seg til rapporten. 
 
 
 

INFORMASJON 
3. Presidenten 
4. Utvalgene. Leder av arrangementsutvalget informerte fra arrangementsutvalgets arbeide med 
E-cup og NM søknader. Mye positivt som skjer med våre arrangementer.  
5. Administrasjonen. Generalsekretær informerte kort fra administrasjonen om det pågående 
arbeidet som skjer med sponsorater, tingforberedelser og strategidokumentet.  
6. Internasjonalt 
Generalsekretær drar på ITU-kongress i Chicago 17.- 19. september. 
 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
27.  Invitasjon til tinget i Norges Triathlonforbund.  
28. Saker til tinget i Norges Triathlonforbund. 
29.  Jubileumskomite 
30. Lisens 
31. Eventuelt 
 
 

Diskusjons og vedtakssaker    
 
 
 
27.  Invitasjon til tinget I Norges Triathlonforbund 

 
I henhold til Triathlonforbundets lover skal styret innkalle til forbundstinget med minst to måneders 
varsel til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at 
saksdokumentene gjøres tilgjengelig på et senere tidspunkt.  
Fullstendig saksliste må være sendt ut senest 2 uker før tinget.  
Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 4 uker før tinget. 
 
  
Vedtak: 
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Styret vedtar at innkalling skal sendes og ber administrasjonen innkalle til forbundsting, 
tingforhandlinger i Oslo søndag 8. november 2015. 
Det er legges også opp til fagdag lørdag 7. november etterfulgt av jubileumsmiddag.  
 
 
28.  Saker til tinget 

 
Styret diskuterte mulige saker å fremme til tinget. I diskusjonen kom det frem viktigheten av å 
oppdatere konkurransereglementet, samt å vurdere avvikling av pengepremier i NM.  
Styret hadde gode diskusjoner rundt saker de ønsker å fremme for Tinget.  
 
Vedtak: 
Administrasjonen utarbeider saker frem til neste styremøte for vedtak.  
Styret ber administrasjonen utarbeide en praktisk reisestøtte ordning for tilreisende klubber 
begrensed oppad til kroner 1000.- 
 
29.  Jubileumskomite 
 

Det er 30 år siden Norges Triathlonforbund ble stiftet.  
Dette bør markeres iforbindelse med tinget 7. og 8. november.  
Det er bestilt restaurant og hotel i Oslo, men det bør utvikles en «ramme» for jubileumsfeiringen 
 
Vedtak: 
Det nedsettes ingen jubileumskomite, men styrets medlemmer oppfordres til å gi sine innspill til 
administrasjonen. 
 
 
30.  Lisens 

Det er et ønske fra styret at lisensordningen vurderes. 
 
Vedtak: 
Det nedsettes en komite til å vurdere «lisensen», pris på lisens og bruk av lisens til å stimulere til 
økt aktivitetsregistrering i ungdomsklassene. 
Arbeidet må være basert på idrettens lover og forsikringsselskapenes lover og regler. 
Leder av arrangementsutvalget leder arbeidet med dette.  
Frist: styremøte 6. oktober 
 
 
31.  Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt.  
 
32.  E-cup 2016 
 

I styremøte 11. mars 2015 ble det besluttet at Norge skulle søke Europacup for 2016. 
Det ble deretter utlyst muligheter for alle klubber til å søke om å avholde E -cup 2016.  
Ved søknadsfristens utløp var det to søkere; RASK/Triquart i Kristiansand og Tønsberg 
Triathlonklubb/Bytri, Tønsberg. 
 
 
Saken har vært behandlet administrativt og i arrangementsutvalget. 
 
Arrangementsutvalgets innstilling til styret; 
 
Arrangementsutvalget foreslår Tønsberg som arrangørkandidat til Europacup i Norge i 
2016.  
Vi er svært glade for å se at begge søkere har ambisjoner om Europacuparrangement, og 
berømmer begge søkere for gjennomarbeidede søknader og god organisering. Etter vår 
vurdering har Tønsberg den beste søknaden, i det betydningen og involveringen av 
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arrangementet for klubb og rekruttering er mer sentralt og tydeligere beskrevet. Tønsberg 
har også et godt innarbeidet stevne, med god teknisk gjennomføring,- og mulighet for å 
tilfredsstille de høynede krav e-cup vil stille, og god publikumsappell. 
 
De to kandidatene ble diskutert. 
 
Vedtak: 
Styret i Norges Triathlonforbund støtter Tønsberg/Bytri som kandidat til E -cup 2016. 
Dette begrunnes med større arrangementserfaring i Bytri til å påta seg et så stort 
arrangement som E-cup. 
  
 

 
 

 
 
 

Bergen 07.09.2015 
 
 
 
 
Lars Ursin          Nina Tveten 
styremedlem       styremedlem 
 
 
 
    Nine Blakkisrud 
    Visepresident 
 
 
 
 
 
 

Arild Mjøs Andersen 
President 

 

    


