
Styremøte 30/10 2011 

 

Tilstede: Arild Mjøs Andersen, Marit Berg, Siri Johannessen, Tim Bennett 

 

Agenda: 

 

Ansettelse av sportssjef 

AMA orienterte om ansettelsesprosessen og vurderingen av kandidatene. TB meldte seg inhabil i 
diskusjonen. 

Vedtak: Gi Arild Tveiten tilbud om et 3-års engasjement. Ansettelse fra 1.1.2012. AMA får fullmakt til 
å utarbeide en arbeidsavtale og forhandle betingelser. 

 

Lisensordning 

Lisensen for Forbundet har vært svært lav de siste årene og bidrar ikke med noen nettoinntekter til 
Forbundet.  

Vedtak: TB og BW ser på struktur for lisens, samt administrasjon av ordning for 2012. Dette haster og 
må vedtas før neste ordinære styremøte. 

  

NM/NC 

Arena Group sender forslag til sponsorstrategi i løpet av uken.  Dette vil også innbefatte en rekke 
tiltak for å profesjonalisere stevnene våre. Forslagene vil trolig innebære at NTF må støtte lokale 
arrangører i større grad enn tidligere. MB sender ut søknadsmal til klubbene i løpet av neste uke. 
Frist for å søke om NM/NC blir 25. november. Evaluering og tildeling skjer på neste styremøte. 

 

Kongepokal 

Det har vært delt ut kongepokal på triathlon normaldistanse de to siste årene. Styret ønsker å dele ut 
kongepokal til disipliner med både høyt sportslig nivå og god kvinnedeltakelse . 

Vedtak: Det blir søkt om kongepokal for NM i duathlon i 2012. 

 

Adm.sjef/generalsekretær 



Kristin Lies engasjement som administrasjonssjef går ut 31/3 2012 og det må umiddelbart 
igangsettes arbeid med å ansette en administrativ person.  

Vedtak: Styret ønsker å ansette en generalsekretær som vil få et helhetlig ansvar for å utvikle 
Forbundet videre. Stillingen bør lyses ut snarest mulig etter at en stillingsprofil er utarbeidet. 
Stillingsomfanget vil være ca 80 %. Ansettelsesutvalget blir bestående av AMA/TB/SJ. 

 

Toppidrettsveka 

AMA orienterte om møter med Toppidrettsveka i Kristiansund, som har samlet mange av de beste 
utøverne innen utholdenhetsidrett de siste årene. TIV ønsker å arrangere triathlon i 2012. Det kan 
være snakk om både et elitestevne i Kristiansund sentrum og et mosjoniststevne i Aure. 

Styret er positive til disse planene, da TIV har vist seg som en svært profesjonell arrangør og har 
svært god mediedekning med daglige sendinger på NRK. 

 

Neste styremøte blir lørdag 3/12 kl 1100 på Toppidrettsenteret. 

 

 


