PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET
2019
17. november 2019

1 | NORGES TRIATLONFORBUND

Innhold

NORGES TRIATLONFORBUND | 2

Åpning

4

Velkommen

4

Hilsningstale fra Norges Idrettsforbund

4

Hilsningstale fra Bergen Idrettsråd

4

Presidentens åpningstale

4

1. Godkjenning av stemmeberettigede

5

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og
forretningsorden

6

Innkalling og sakslisten

6

Vedtak

6

Forslag til forretningsorden

6

Vedtak

7

3. Velge dirigent, to referenter samt to
medlemmer til å underskrive protokollen

7

Forslag

7

Vedtak

8

4. Behndle styrets beretning 2017 og
styrets beretning 2018

8

Merknader

8

Vedtak

8

Gjennomgang av styrets
foreløpige beretning for 2019

9

Forslag

9

5. Regnskaper for 2017 og 2018

10

Forslag for 2017

10

Revisors beretning

10

Kontrollkomiteens rapport

10

Merknader

10

Vedtak

10

Forslag for 2018

11

Revisors beretning

11

Kontrollutvalgets rapport

11

Vedtak

11

Foreløpig regnskaper for 2019

12

Kontrollkomiteens foreløpige rapport

12

Merknader og debatt

12

6. Innkomne forslag

13

Vedtak

23

Forslag 7

13

Forslag 5

24

Merknader og debatt

13

Innledning, merknader og debatt

24

Vedtak

13

Alternative forslag til vedtak

25

11. Valg

14

Vedtak

26

Innledning

14

Forslag 6

26

Styre

14

Merknader og debatt

26

Formaliteter

15

Forslag til vedtak

27

Merknader og debatt

15

Vedtak

27

Alternativt forslag til vedtak

15

Forslag 8

28

Vedtak

16

Innledning, merknader og debatt

29

Kontrollkomite

16

Alternativt forslag til vedtak

30

Vedtak

16

Vedtak

30

Disiplinærutvalg

17

Forslag 9 (1) og 10 (2)

30

Vedtak

17

Innledning, merknader, debatt, f. nr. 9

31

Lovutvalg

17

Vedtak forslag nr. 9

31

Vedtak

17

Innledning, merknader, debatt f. nr. 10

31

Alternativt forslag

32

Vedtak forslag nr 10

32

7. Fastsetting av klubbkontingent

33

Forslag

33

Innledning

33

Merknader og debatt

33

Alternativt forslag

33

Vedtak

33

8. Vedta Budsjett 2020 og 2021

34

Forslag

34

Merknader og debatt

34

Vedtak

34

9. Gjennomgang av strategiplan

35

Forslag

35

Innledning

35

Merknader og debatt

35

Alternative forslag til vedtak

35

Vedtak

36

Avslutning

36

Forsamlinger Norges Triatlonforbund er
tilsluttet
18
Vedtak

18

Valgkomite

18

Vedtak

18

10. Valg av revisor

19

Vedtak

19

6. Innkomne forslag

20

Forslag 1

20

Merknader og debatt

20

Vedtak

20

Forslag 2

21

Merknader og debatt

21

Vedtak

22

Forslag 3

22

Merknader og debatt

22

Vedtak

22

Forslag 4

22

Merknader og debatt

23

Alternativt forslag til vedtak

23

3 | NORGES TRIATLONFORBUND

Åpning
Velkommen
President i Norges Triatlonforbund, Arild Mjøs Andersen, ønsket velkommen til
forbundstinget, minnet forsamlingen om tingets rolle og takket de lokale klubbene som har
arrangert tinghelgen i fellesskap med forbundet sentralt.
Hilsningstale fra Norges Idrettsforbund
Rune Bakervik, varaordfører i Bergen fortalte om satsingen på bredde og elite i Bergen, og
ønsket et internasjonalt triatlonarrangement velkommen.
Hilsningstale fra Bergen Idrettsråd
Geir Iden, Bergen Idrettsråd og Åsane CK, overbrakte en hilsen fra Bergen Idrettsråd.
Presidentens åpningstale
Presidenten åpnet med å vise fram en film, oppsummerende det som har skjedd i norsk triatlon
de siste to årene, før styret, utvalg og ansatte ble presentert.
Presidenten minnet om visjonen for norsk triatlon og satsingsområdene som har vært
styrende for de siste to periodene. Norges Triatlonforbund er et Rent Særforbund, og
presidenten oppfordret alle i salen om å ta Ren Utøver og lose klubbene sine gjennom Rent
Idrettslag. Statistikk for antall utøvere, klubber og konkurranser ble presentert. Den store
veksten til 2017 har stagnert og tallene har gått litt tilbake de siste to årene. Det er fortsatt
vekst i antall konkurranser og deltakere i de yngre aldersgruppene (opptil 16 år).
Forbundet har måttet ta grep om økonomien. Generalsekretær og Fred Arthur Asdal i NorTri
AS avsluttet sine arbeidsforhold sensommeren 2019. Forbundet skulle gjerne hatt
økonomisjef og markedssjef men har ikke kunnet finansiere dette. Forbundet sentralt har mye
utestående, og i stor grad er det klubbene som er debitorer.
I perioden har forbundet opplevd økt mediedekning og kringkasting på NRK og TV2, økt
interesse via sosiale medier, økt samarbeid klubber imellom og stor økning i antall medlemmer
i enkelte klubber, særlig i Nord-Norge. Videre har miksstafett blitt etablert med suksess, Team
Agegroup Norway er godt etablert, idretten har noen gode arrangører og Line Amlund Hagen
har blitt plukket ut til å være funksjonær i Tokyo-OL. Det har vært gjennomført gode
norgesmesterskap i 2018 og 2019, og Casper Stornes, Gustav Iden, Kristian Blummenfelt og
Lotte Miller har alle etablert seg som medaljekandidater i enhver konkurranse de deltar i.
Presidenten etterlyste fyrtårnsarrangementer og ønsket seg internasjonale konkurranser i
Norge, og håpet at SuperLeague, Ironman og ITU-arrangementer finner sted i Norge neste
periode. Bedre trenings- og konkurransemuligheter for alle, inkludert parautøvere, flere
trenere, funksjonærer og arrangører står også på ønskelisten. Godt samarbeid og dialog med
hverandre, framfor baksnakking, er viktig.
Avslutningsvis takket presidenten alle medarbeidere for innsatsen, og klubbene for
samarbeidet i perioden.

Elin Bergene
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1. Godkjenning av stemmeberettigede
Anette Brurås, Åsane CK foretok opprop av de frammøtte.
Andersen

Arild Mjøs

Styret

Magndal

Pål

Styret

Meinich-Bache

Mariann

Styret

Karlsen

Trond

Styret

Guldhav

Erik

Kolbotn/Kontrollkomiteen

Fossnes

Frode

Arendal Triathlon

Eilertsen

Eirin

Arendal Triathlon

Asdal

Fred Arthur

Arendal Triathlon

Moen

Ben-Terje

Aurskog-Høland
Triathlon

Aamodt

Gunvor

Bryne Triatlonklubb

Magnussen

Borger

Bryne Triatlonklubb

Aarøy

Torunn

Bergen Triathlon Club

Waage

Trond

Bergen Triathlon Club

Berg

Gjord

Bergen Triathlon Club

Hisdal

Jonny

Zimmer

Kari

Bloch

Connie

Sørensen

Karen Hasselberg

Stolt-Nielsen Reksten

Pål

Wagener

Truls

Høybråten & Stovner IL

Rasmussen

Odd-Arne

Kristiansand Triathlon

Henriksen

Thomas

Nesodden Sykkelklubb

Magndal

Monika

Nittedal Triathlonklubb

Fritsvold

Pål

Nordstrand IF

Ugland

Frode

Oslofjord Triatlon

Hjemgård

Per Morten

Rye Sports Klubb

Tveten

Nina G

Pettersen

Asle

Høyert

Trude

Skagerrak Sportsklubb
Tempo/Sola
Triathlonklubb
Soon Triathlonklubb

Eyde

Esben

Soon Triathlonklubb

Fjeld

Olav Kyrre

Eikås

Bjarte

Malm

Alf-Erik

Soon Triathlonklubb
Stavanger Triathlon
Klubb
Stavanger Triathlon
Klubb

Elin Bergene

Hardangervidda Triatlon
Klubb
Hardangervidda Triatlon
Klubb
Haugesund Triathlon
Klubb
Haugesund Triathlon
Klubb
Haugesund Triathlon
Klubb

Thomas Henriksen
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Bjørnsen

Janne

Andersson

Henning

Stavanger Triathlon
Klubb
Trondheim Triatlonklubb

Bergene

Elin

Trondheim Triatlonklubb

Holmgaard

Frank

Trondheim Triatlonklubb

Hetlevik

Bjarte

Ågotnes Triathlonklubb

Brurås

Anette

Åsane Cykle Klubb

Iden

Geir

Åsane Cykle Klubb

Thorn

Thomas

Åsane Cykle Klubb

Jungeling

Erik

Lovutvalget

Haugan

Anne Grete

Valgkomiteen

Møte- forslags- og talerett

Antall stemmeberettigede: 41
Presidenten ba de fremmøtte representantene ta stilling til om de stemmeberettigede kunne
godkjennes.

De fremmøtte representantene ble enstemmig godkjent

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og
forretningsorden
Innkalling og sakslisten
Presidenten spurte om noen har kommentarer til innkalling og sakslisten.
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.
Vedtak
(Enstemmig)
Sakslisten og innkallingen ble godkjent

Forslag til forretningsorden
Følgende forslag til forretningsorden ble lagt fram:
1. Tinget ledes av den valgte dirigenten.
2. Protokollen føres av de valgte referentene.
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til:
5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang.
Det kan foreslås forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere.

Elin Bergene
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4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.
5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med
klubbens/organisasjonens og representantens navn. Forslag kan bare
fremmes i saker som står på saklisten.
Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter
at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.
6. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de
avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som
ikke avgitt.
7. Forslag, hvem som har hatt ordet i sakene og vedtak med antall avgitte
stemmer for og mot føres inn i protokollen.
Vedtak
(Enstemmig)
Forretningsorden ble godkjent

3. Velge dirigent, to referenter samt to
medlemmer til å underskrive protokollen
Forslag
Funksjon

Navn

Dirigent

Kirsti Jaråker

2 referenter

Gabrielle Bjørnstad-Northern
Erik Jungeling

2 representanter til å underskrive
protokollen

Elin Bergene
Thomas Henriksen

Tellekorps

Janne Sørum
Einar Hauge Hansen
Michal Forland
Morten Rane
Marit Iden

Forslag til forretningsorden
Dirigenten gjennomgikk forretningsorden grundig og foreslo at tinget gjennomgår 2017 før
2018, og at regnskap, med revisjons- og kontrollberetninger, behandles helhetlig år for år.

Elin Bergene

Thomas Henriksen
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Valg gjøres etter års- og regnskapsrapportene.
Anne Grete Haugan, valgkomiteen
Forslag 7, innkomne forslag bør gjøres før valg, siden forslaget har innvirkning på antall
styremedlemmer som skal velges.

Vedtak
(Enstemmig)
Forslag til dirigent, referenter, representanter til å underskrive protokollen og tellekorps ble
godkjent.
Forslagene til endring i rekkefølge på sakslisten ble godkjent.

4. Behandle Styrets Beretning 2017 og Styrets
beretning 2018
Forslag
Beretningene for 2017 og 2018 var fremlagt til tingets behandling med følgende forslag til
vedtak:
Beretningene for 2017 og 2018 godkjennes

Innledning ved presidenten
Presidenten la fram årsberetningene for 2017 og 2018. Medlemskapstallet i 2017-beretningen
ble i etterkant justert ned av Norges idrettsforbund.
Merknader
Alf-Erik Malm, Stavanger Triathlon Klubb
Hva ble de endelige tallene for 2017?
Arild Mjøs Andersen, president
Medlemskap ble revidert til 7186.
Vedtak
(Enstemmig)
Styrets beretninger for 2017 og 2018 ble godkjent.

Elin Bergene
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Gjennomgang av styrets foreløpige beretning
for 2019
Forslag
Foreløpig årsberetning for 2019 var fremlagt til tinget med forslag om at den tas til
orientering.

Innledning ved presidenten
Presidenten la fram styrets foreløpige årsberetning for 2019.

Styrets foreløpige beretning for 2019 ble tatt til orientering.

Disiplinærutvalgets foreløpige beretning for
2019
Leder for disiplinærutvalget, Geir Iden, gav en orientering fra årets arbeid og betraktninger om
ønsket utvikling.

Lovutvalgets foreløpige beretning for 2019
Medlem av lovutvalget, Erik Jungeling gav en orientering fra årets og tingperiodens arbeid.

Elin Bergene

Thomas Henriksen
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5. Regnskaper for 2017 og 2018
Regnskap, kontrollutvalgets rapport og revisjonsberetning for 2017
Forslag for 2017
Regnskapet slik det foreligger med kontrollutvalgets rapport og revisjonsberetningen for 2017
godkjennes.
Innledning
Styremedlem Pål Magndal orienterte om utvikling i perioden. Gaven fra Sparebankstiftelsen
DNB som ble gitt i 2017 har blitt resultatført i 2018 og 2019 da midlene ble brukt.
Revisors beretning
Revisjonsrapportens konklusjon ble opplest av ordstyrer.
Kontrollkomiteens rapport
Leder for kontrollkomiteen, Erik Guldhav, orienterte om komiteens mandat og leste opp
konklusjonen i rapporten fra komiteen for 2017.
Merknader
Alf-Erik Malm, Stavanger Triathlon Klubb
Refererer til punkt 8 i balansen, fordringer doblet seg fra 2016 til 2017, dette er
bekymringsfullt. Hva ligger bak?
Pål Magndal, styremedlem
Ber om å få komme tilbake til dette når vi behandler 2019-regnskapet.
Vedtak
(Enstemmig)
Regnskapet, med kontrollutvalgets rapport og revisjonsberetningen for 2017 er godkjent

Elin Bergene
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Regnskap, kontrollutvalgets rapport og revisjonsberetning for 2018
Forslag for 2018
Regnskapet slik det foreligger med kontrollutvalgets rapport og revisjonsberetningen for 2018
godkjennes.
Innledning
Styremedlem Pål Magndal la fram regnskapet.
Revisors beretning
Revisjonsrapportens konklusjon ble opplest av ordstyrer.
Kontrollutvalgets rapport
Leder for kontrollkomiteen, Erik Guldhav orienterte om arbeidet og vurderinger som
kontrollkomiteen har gjort i 2018.
Vedtak
(Enstemmig)
Regnskapet, med kontrollutvalgets rapport og revisjonsberetningen for 2018 er godkjent

Elin Bergene

Thomas Henriksen
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Foreløpig regnskaper for 2019
Innledning
Styremedlem Pål Magndal la fram foreløpig regnskap for 2019. Han minnet om prinsippene for
budsjettstyring. Aktivitetsnivået styrer kostnadene, og forbundet kan ikke gjøre mer enn det
man tjener, når man har et prinsipp om 0-balanse i regnskapet. Det hjelper dog lite å gå i
balanse, når fordringer ikke betales. Klubbene oppfordres til å betale utestående fakturaer.
Kontrollkomiteens foreløpige rapport
Leder av kontrollkomiteen, Erik Guldhav, orienterte fra komiteens arbeid og oppklarte om
skrivefeil avslutningsvis i den foreløpige rapporten, hvor det skal stå 2019 (ikke 2017).
Merknader og debatt
Alf-Erik Malm, Stavanger Triathlon Klubb
Hvor mye av det utestående er det klubbene som står for? Hvis utestående må tas som tap, er
det ikke lenger balanse i regnskapet.
Pål Magndal, styret
Det må ikke tas som tap, det kan inndrives. Min anbefaling er at midlene inndrives.
Henning Andersson, Trondheim triatlonklubb
Ber styret om å komme tilbake til klubbene etter tinget med oversikt over hva klubbene
skylder.
Pål Magndal, styret
En sponsor står for 600 000 kr. Resterende utestående er det medlemmer og klubber som
står for.
Pål Stolt-Nielsen Reksten, Haugesund Triathlonklubb
Det finnes en fordring til et datterselskap. Hvor stort er dette, er dette et tap?
Arild Mjøs Andersen, styret
Fordringer på 150 000 kr vil kanskje måtte tapsføres.

Styrets foreløpige regnskap for 2019 tas til orientering.

Elin Bergene
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6. Innkomne forslag
Forslag 7
Fra valgkomiteen
Valgkomiteen ønsker å fremme følgende lovforslag:
Tillegg 4.4.1 b)
b) 3 styremedlemmer, 1 ungdomskandidat under 26 år og 2 varamedlemmer
Stemmelikhet løses ved nytt tillegg, ved stemmelikhet teller presidentens stemme dobbelt.
Styrets innstilling: Styret støtter forslaget
Innledning
Anne Grete Haugan la fram forslaget på vegne av valgkomiteen. Valgkomiteen har fått god
innsikt i styrets arbeid. Det er et stort arbeidspress på styret. Valgkomiteen foreslår å utvide
styret med ett medlem. Idrettstinget vil pålegge særforbundene å ha et styremedlem under
26 år fra februar 2020. Valgkomiteen oppfordrer NTF til å være i forkant og legger fram
forslag om at nytt styremedlem skal være under 26 år.
Merknader og debatt
Ordstyrer:
Siste ledd, det som gjelder stemmelikhet, er allerede spesifisert i loven, vi trenger derfor kun
behandle alt over tilføyelsen.
Vedtak
(Enstemmig)
Tillegg i NTF lov, 4.4.1 b)
b) 3 styremedlemmer, 1 ungdomskandidat under 26 år og 2 varamedlemmer.

Elin Bergene

Thomas Henriksen
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11. Valg
Innledning
Valgkomiteens leder, Olav Kyrre Fjeld, orienterte om valgkomiteens arbeid og ansvar.
Komiteen har jobbet systematisk over lang tid. Valgkomiteens medlem Line Amlund Hagen
fratrådte fra komiteens arbeid 5. november, da hun ble innstilt som medlem i lovutvalget.
Fjeld forklarte at komiteen har gjort et grundig arbeid som inkluderer vurdering av
kompetanse, erfaring, alderssammensetting og fordeling av roller. Komiteen mener at:
• Det bør være skille mellom de som arrangerer og de som sitter i styret
• Styret må inneha kompetanse i økonomistyring/controllerfunksjon.
• Det er viktig å satse på ungdom
• Det er viktig å satse på elite; idoler for barn og ungdom
• Det må være kontinuitet, i fravær av generalsekretær og for å bistå de som kommer inn,
samt idrettspolitisk kunnskap/forståelse.
• Kompetanse strategi, marked og salg er viktig i kommende periode.
Fjeld presenterte komiteens forslag. Avvik fra publisert innstilling: Krav til kjønnsfordeling
også blant vara fører til at Henning Andersson er byttet ut med Elin Høien Bergene i
valgkomiteens innstilling til kontrollkomiteen.
Generell debatt om valgkomiteens arbeid
Trond Karlsen, styret
Jeg har et premiss for mitt kandidatur: Jeg kommer til å trekke mitt kandidatur dersom tinget
ikke går inn for valgkomiteens innstilling til president i NTF.
Pål Magndal, styret
Jeg vil heller ikke stille til valg dersom valgkomiteens innstilling til president ikke vinner fram.

Styre
Valgkomiteens innstilling:

Verv

Kandidat

Klubb

President

Arild Mjøs Andersen

Bergen Triathlon Club

Gjenvalg

Visepresident

Alf-Erik Malm

Stavanger Triathlon Klubb

Ny

Ungdomsrepresentant

Line Wagener

Høybråten og Stovner IL

Ny

Styremedlem

Anette Brurås

Åsane Cykle Klubb

Ny

Styremedlem

Pål Magndal

Nittedal Triathlonklubb

Gjenvalg

Styremedlem

Karen Hasselberg
Sørensen

Haugesund Triathlonklubb

Ny

Elin Bergene
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Vara

Trond Karlsen

Trondheim Triatlonklubb

Gjenvalg

Vara

Trude Høyert

Soon Triathlonklubb

Ny

Formaliteter
Dirigenten gjennomgikk for forsamlingen hvordan valget foregår. Ledere, president,
visepresident, ungdomsrepresentant velges separat. Medlemmer velges samlet, det samme
gjelder for varamedlemmer.
Merknader og debatt
Henning Andersson, Trondheim triatlonklubb
Færre kandidater er tillatt. Skal man velge to så kan man føre opp en på sin stemmeseddel.
Pål Reksten, Haugesund Triathlonklubb
Vi øsker å stille til rådighet en person som har betydd mye for triatlon og som brenner for
idretten. Vi foreslår Ivar Jacobsen. Han har i lang tid vært ikke-valgbar. Nå er vi i en situasjon
hvor han er valgbar siden det ikke er Ironman-Haugesund noe mer.
Truls Wagener, Høybråten og Stovner IL
Enig med Karlsen at Mjøs er det klart beste alternativet. Referer til forbundets lov paragraf
2.4. om valgbarhet. Sånn det kommuniseres ut rundt Ironman i Haugesund, så er det ikke
avklart om Ironman Haugesund skal gjennomføres framover. Stiller hele klubben seg bak
forslaget fra Haugesund TK?
Henning Andersson, Trondheim triatlonklubb
Minner om at alle forslag skal fremmes skriftlig. Foreløpig har vi kun en lederkandidat.
Pål Reksten, Haugesund Triathlonklubb
Står hele klubben bak: samtlige i styret har vedtatt at de ønsker Ivar Jacobsen som president.
Valgbarhet: Vi har vært i dialog med valgkomiteen, forbundet og generalsekretær i
idrettsforbundet. NIF har ikke kunnet behandle dispensasjonssøknad ennå. Hvis det blir
Ironman, så vil de behandle dispensasjonssøknad og vil kunne være positive til en periodes
dispensasjon.
Karen Hasselberg Sørensen, Haugesund Triatlonklubb
At styret i Haugesund står samlet, er jeg ikke enig i. Jeg stiller meg bak Karlsen og Magndal og
er for Mjøs Andersen som president.
Ordstyrer åpnet for at lederkandidatene presenterte seg.
Ivar Jacobsen trakk sitt kandidatur.
Alternativt forslag til vedtak
Forslagsstiller: Haugesund Triathlonklubb, v/Pål Reksten
Vi foreslår Ivar Jacobsen som president for Norges Triatlonforbund

Elin Bergene

Thomas Henriksen
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Vedtak
(Enstemmig) Arild Mjøs Andersen er valgt til president
(Enstemmig) Alf-Erik Malm er valgt til visepresident
(Enstemmig) Line Wagener er valgt til ungdomsrepresentant
(Enstemmig) Valgkomiteens forslag til styremedlemmer ble valgt
(Enstemmig) Valgkomiteens forslag til varamedlemmer ble valgt
slik de ble innstilt av valgkomiteen.

Kontrollkomite
Valgkomiteens innstilling til forbundstinget:

Verv

Kandidat

Klubb

Leder

Erik Guldhav

Kolbotn Idrettslag

Gjenvalg

Nestleder

Ane Gjengedal Hellesøy

Bergen Triathlon Club

Ny

Medlem

Beate Brekne

Stavanger Triathlon Klubb

Gjenvalg

Vara

Henrich Henriksen

Tønsberg Triathlonklubb

Ny

Vara

Elin Høien Bergene

Trondheim Triatlonklubb

Ny

Vedtak
(Enstemmig) Erik Guldhav er valgt til leder av kontrollkomiteen
(Enstemmig) Ane Gjengedal Hellesøy er valgt til nestleder
(Enstemmig) Beate Brekne ble valgt til medlem
(Enstemmig) Henrich Henriksen og Elin Høien Bergene ble valgt til varamedlemmer,
slik de ble innstilt av valgkomiteen.

Elin Bergene
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Disiplinærutvalg
Valgkomiteens innstilling til forbundstinget:

Verv

Kandidat

Klubb

Leder

Hanne Gro Korsvold

Oslofjord Triatlonklubb

Opprykk

Medlem

Geir Iden

Åsane Cykle Klubb

Nedrykk

Medlem

Jakob Korsgaard

Sola/Tempo
Triathlonklubb

Gjenvalg

Vara

Åse-Mari Wikstrøm

Trondheim Triatlonklubb

Ny

Vedtak
(Enstemmig) Hanne Gro Korsvold ble valgt til leder av disiplinærutvalget
(Enstemmig) Geir Iden og Jakob Korsgaard ble valgt til medlemmer
Åse-Mari Wikstrøm ble valgt til varamedlem til disiplinærutvalget,
slik de ble innstilt av valgkomiteen.

Lovutvalg
Valgkomiteens innstilling til forbundstinget:

Verv

Kandidat

Klubb

Leder

Erik Jungeling

Hamar idrettslag,
svømming og triatlon

Opprykk

Medlem

Line Amlund Hagen

Hardangervidda
Triatlonklubb

Ny

Vara

Pål Mikal Høien

Trondheim Triatlonklubb

Ny

Vedtak
(Enstemmig) Erik Jungeling ble valgt til leder i lovutvalget
(Enstemmig) Line Amlund Hagen ble valgt til medlem
(Enstemmig) Pål Mikal Høien ble valgt til varamedlem,
slik de ble innstilt av valgkomiteen.

Elin Bergene
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Forsamlinger Norges Triatlonforbund er tilsluttet
Styrets innstilling til forbundstinget:
Styret gis fullmakt til å oppnevne kandidater til forsamlinger og ting i de organer forbundet er
tilsluttet
Innledning
President Arild Mjøs Andersen orienterte om forslaget.

Vedtak
(Enstemmig)
Styret gis fullmakt til å oppnevne kandidater til forsamlinger og ting i de organer forbundet er
tilsluttet

Valgkomite
Styrets innstilling til forbundstinget:

Verv

Kandidat

Klubb

Leder

Henning Andersson

Trondheim Triatlonklubb

Ny

Medlem

Janne Bjørnsen

Stavanger Triathlon Klubb

Ny

Medlem

Thomas Henriksen

Nesodden Triatlon

Ny

Vara

Mariann Meinich-Bache

Sola/Tempo
Triathlonklubb

Ny

Innledning ved presidenten
President Arild Mjøs Andersen presenterte styrets forslag til valgkomite
Vedtak
(Enstemmig) Henning Andersson ble valgt til leder i valgkomiteen
(Enstemmig) Janne Bjørnsen og Thomas Henriksen ble valgt til medlemmer
(Enstemmig) Mariann Meinich-Bache ble valgt til varamedlem,
slik de ble innstilt av styret.

Elin Bergene
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10. Valg av revisor
Styrets innstilling til forbundstinget:
BDO, v/Øyvind Hjemgård
Vedtak
(Enstemmig)
Øyvind Hjemgård, BDO, ble valgt

Elin Bergene
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6. Innkomne forslag
Forslag 1

Forslagsstiller: Anette Brurås, Åsane Cykle Klubb
Forslag til presisering/endring av konkurranseregler for supersprint
Jeg har vært tilstede på to supersprint arrangementer i år, ett i norgescup og ett utenom som
har bare hatt premiering til en klasse (jenter og gutter) i supersprint. Det betyr i praksis at de
som er 13-14 ikke har mulighet til å få gleden og mestringsopplevelsen av å stå på pallen i en
premieutdeling.
Dette mener jeg ikke støtter oppunder forbundets mål om å få flere unge til å delta i
konkurranser og oppleve mestring. For å unngå dette mener jeg det bør inn som regel, eller i
det minste en presisering at dersom det inviteres til påmelding i klasse Rekrutt/ungdom 13-14,
så må det også være en premieseremoni til denne klassen.
Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget
Merknader og debatt
Dirigent orienterte at tinget bør gi fullmakt til styret om å utarbeide en konkret utforming av
presiseringen.
Vedtak
(Enstemmig)
Forslaget ble vedtatt og fullmakten gitt.

Elin Bergene
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Forslag 2
Forslagsstiller: Tønsberg Triatlonklubb

Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget.
Merknader og debatt
Arild Mjøs Andersen, president:
I Norge starter ofte elite og agegroup sammen og derfor ønsker styret at dagens regel skal
bestå.
Henning Andersson, Trondheim Triatlonklubb
Jeg deler styrets oppfatning om at det er hensiktsmessig å beholde dagens regler når elite og

Elin Bergene

Thomas Henriksen
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agegroup har felles start. Kan det tilføyes en presisering at regelendringen kun gjelder når
agegroup har egen start?
Arild Mjøs Andersen, styret
Når de har egen start kan TD avgjøre ved hvilken grense temperaturgrensen skal være for
bruk av våtdrakt.
Vedtak
For forslaget: 3 stemmer
Forslaget er ikke vedtatt.

Forslag 3
Forslagsstiller: Styret
3. 1 Inndeling i aldersgrupper i konkurranser:
Gi TD mulighet til å slå sammen aldersklasser hvis mindre enn 6 startende i hver aldersklasse.
Dette skal det senest bli gitt melding om på RB.
Dette gjelder ikke 13-14- og 15-16-klassen.
3.2 Konkurransejury; tilstedeværelse:
Konkurransejury må være fysisk tilstede og tilgjengelig under konkurransen
Merknader og debatt
Pål Fritsvold, Nordstrand IF
Slik hadde vi det før, da ble aldersklassene slått sammen til nærmeste aldersklasse opp i alder.
Arild Mjøs Andersen
Forslaget gir TD mulighet til å slå sammen.
Dirigent oppfordret styret be arrangementsutvalget om å utarbeide et godt reglement for
hvordan klassene slås sammen, dersom forslaget vedtas.
Vedtak
(Enstemmig)
3.1 Forslaget er vedtatt.
3.2 Forslaget er vedtatt

Forslag 4
Forslagsstiller: Styret
Endring gjelder «Barne-TRI 11 -12 år» i konkurransereglementet for barn og ungdom
«Tidtaking skal ikke benyttes» strykes. Følgende tilføyes dagens regelverk:

Elin Bergene
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Dersom tidtaking brukes, skal tidtaking skal være valgfritt for utøverne. Alfabetisk
resultatliste publiseres.
I denne aldersgruppen må arrangører tilby minst ett av følgende alternativer i tillegg til
triatlonkonkurranse:
- Akvatlon
- Duatlon
- Stafett
- Kortere distanse
Tidtaking trenger ikke være tilbud for alternative konkurranseformer.
Merknader og debatt
Henning Andersson, Trondheim Triatlonklubb
Støtter første del. Når det gjelder kravet om alternative konkurranser, er det noe som
klubbene fint kan løse på arrangementet. Det går fint under dagens reglement. Ser ikke behov
for pålegget, og Trondheim TK legger fram alternativt forslag.
Mariann Meinich-Bache, styret
Alternativene er for å sikre at de som ikke tør svømme osv føler seg velkomne, ofte vet de ikke
at de kan delta på deler av konkurransen, og ofte blir det ikke gjennomført alternativer.
Geir Iden, Åsane CK
Jeg er redd for at vi gjør det for vanskelig for oss selv. Hvordan skal vi styre valgfriheten om
tidtaking?
Nina Tveten, Skagerrak Sportsklubb
Min erfaring fra andre idretter, blant annet sykkelritt, er at det er enkelt å organisere
valgfrihet for tidtaking. Det utdeles tidtakingsbrikke kun til de som ønsker tidtaking.
Alternativt forslag til vedtak
Forslagsstiller: Trondheim Triatlonklubb, v/Henning Andersson
Endringen av konkurransereglementet for barn og ungdom. Endring gjelder «Barne-TRI 11 -12
år»
«Tidtaking skal ikke benyttes» strykes. Følgende tilføyes dagens regelverk:
Tidtaking kan tilbys i denne klassen, men vil da være valgfritt for deltakerne.
Alfabetisk resultatliste over deltakerne som har valgt å benytte tidtaking kan publiseres.
Dersom resultatlisten publiseres digitalt, skal det ikke være mulig å rangere med hensyn på tid
for hele eller deler av konkurransen.
Vedtak
For styrets forslag: 17
Mot styrets forslag: 24
Styrets forslag falt.
Mot Trondheim TKs forslag: 2
Trondheim TKs forslag er vedtatt mot to stemmer

3 stemmeberettigede har forlatt møtet. Det er 38 stemmeberettigede igjen i salen.

Elin Bergene
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Forslag 5
Forslagsstiller: Soon Triathlonklubb
5.1 Endring av premieringen vedr. norgescupen
Norgescupen skrenkes inn til 5 konkurranser, og at man må ha deltatt på minst 3 for å kunne
vinne cupen totalt.
Styret støtter forslaget
5.2 Felles tidtaking
Ønsker at NM- og norgescuparrangementene har felles leverandør vedr. tidtaking. Ønsker at
forbundet forhandler seg frem til en felles leverandør på tidtaking (som er tilpasset triatlon)
som alle arrangører i Norge kan bruke.
Styret støtter ikke forslaget
5.3 Tildeling av NM
- Forbundet må sende ut utlysningen for NM 2022, i januar 2020.
- Klubbene må levere søknaden innen 31. mars 2020.
- Forbundet tildeler senest 31. juni 2020.
Dette for å gjøre arrangementet mer forutsigbart i forhold til økonomi.
Styret er enige i intensjonen at NM bør utlyses litt tidligere enn i dag, men støtter ikke
forslaget.
5.4 Heve statusen til NM
Vi kutter ned på antall NM-øvelser, ved å foreslå at duatlon, aquatlon og swimrun arrangeres i
et eget multisport NM.
Styret ønsker ikke å innføre et multisport-NM, mot to stemmer.
5.5 Sykkelregelen for ungdom
Vi er tilhenger av å beholde vektbegrensningen. Utvekslingsregelen må vurderes på nytt da
erfaringen sier den er vanskelig å overholde, både for arrangør og utøver. Enten så tas dette
ut eller så må den overholde
Styret er delt og har ikke tatt beslutning om forslaget støttes eller ikke.
5.6 Konkurranseregelverket
Det utarbeides en forenklet utgave av konkurranseregelverket, med de viktigste reglene.
Begrunnelse: Gjeldende regelverket er pr. i dag for omfattende. Vi ønsker at både arrangører
og triatleter skal forstå og følge hva det dømmes etter.
Styret støtter forslaget. Det må være en tydelig henvisning til en komplett utgave.
5.7 Karrierestigen til funksjonærer/dommerne
Vi mener dette må bli tydeligere.
Hvilke kompetanse skal en funksjonær ha LF/RF ?
Hvilke kompetanser skal en dommer ha ?
Styret støtter forslaget.
Innledning, merknader og debatt
Olav Kyrre Fjeld, Soon Triathlonklubb
Presisering punkt 5.1: Gjelder Norgescup og Supersprintcup.
Presisering punkt 5.3: Inkluderer supersprint

Elin Bergene
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Pål Fritsvold, Nordstrand IF
Er det avgjort at det skal være fem konkurranser hvert år? Jeg hører at noen er flaue fordi de
vinner aldersgruppen sin i norgescup selv om de ikke har deltatt på mange konkurranser.
Henning Andersson, Trondheim Triatlonklubb
At de da vinner må skyldes antallet deltakere i den aldersklassen, så da vil de vinne uansett
antallet konkurranser. Trondheim Triatlonklubb legger fram alternativ ordlyd.
Geir Iden, Åsane CK
Punkt 5.5 bør håndteres sammen med neste forslag, om miksstafett, og bør derfor utsettes.
Connie Bloch, Haugesund Triatlonklubb
Det er ikke vanskelig å måle girutveksling. Det er helsen som bør komme først. Dette er en
internasjonal regel.
Truls Wagener, Høybråten og Stovner IL
Gjelder 5.5. Dette er en regel som vi har arvet fra sykkel. Det har tidligere vært en regel i ITU å
følge samme regler som det internasjonale sykleforbundet, men jeg mener det er ikke regel
lengre og det gjelder ikke i Danmark. Det er en kostnadsdrivende regel.
Nina Tvetten, Skagerrak Sportsklubb
Viktig å beholde begge reglene omtalt i 5.5, og arrangørene bør forholde seg til dem.
Ungdomskrans klarer også jeg å bytte. Det må forenkles i informasjonen, for den er
komplisert. Det er ulike regler i ulike land.
Erik Jungeling, lovutvalget
Gjelder 5.5. Orienterte om bakgrunnen for reglementet.
Når det gjelder miksstafett, så er det unntak for girutveksling og utstyrsregler for ungdom.
Geir Iden, Åsane CK
Vi får kjøpt kassett i butikken. Det å kjøre med lett utveksling, det virker. Hele helgen har vi
skrytt av landslaget. De har kjørt på riktig girutveksling.
Esben Eyde, Soon Traithlonklubb
Skadeforebygging: Supersprint er 10 km, i sykling kan samme aldersgruppe sykle opp til
40/80 km. Den korte distansen gjør at skadeforebygging ikke blir relevant.
Rettferdighet: Det er ingen kompenserende regler på svømming og løping.
Olav Kyrre Fjeld, Soon Triathlonklubb
Girutveksling er ikke et konkret forsalg, men oversendes det nye styret for å utarbeides.

Alternative forslag til vedtak
Forslagsstiller: Olav Kyrre Fjeld, Soon Triatlonklubb
5.1 Endring av premiering vedrørende norgescupen og supersprintcupen
5.3 Tildeling av NM og norgescup/supersprintcup
Forslaget ble ikke behandlet.
Forslagsstiller: Trondheim Triatlonklubb, v/Henning Andersson
5.1 Supersprintcup og norgescup for junior, elite og agegroup kan bestå av inntil 5
konkurranser. Inntil 3 konkurranser kan telle sammenlagt i cupen.

Elin Bergene
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Vedtak
5.1 Forslaget vedtatt mot 3 stemmer. Trondheims forslag falt.
5.2: Mot forslaget 28. For: 8. Forslaget falt
5.3: Mot forslaget: 6. For: 29. Forslaget vedtatt
5.4: Forslaget vedtatt mot 1 stemme
5.5: Oversendes til det nye styret
5.6: Forslaget vedtatt mot en stemme
5.7: Forslaget er enstemmig vedtatt.

Forslag 6
Forslagsstiller: Trondheim Triatlonklubb, ved styreleder Frank Holmgaard
1) NM miksstafett. Ved forrige revisjon av regelverket ble aldersgrensen justert oppover til 15
år. Flere stiller seg spørrende til dette og man bør vurdere å gå tilbake til 13 år som tidligere.
Styret støtter forslaget
2) Antallet tellende konkurranser i NC for supersprint. I dag er den 6, den kan fint være 3 for å
redusere press på reiseutgifter.
Styret støtter forslaget
3) Er det rom for å utvikle bistanden til klubbene. Kan f.eks være rammeavtaler med
trafikkvakter til arrangementer, leie av utstyr, etc. Evt også utvikling av nye arrangementer
og satsningsområder i klubbene.
Styret har ikke tatt beslutning om forslaget.
Merknader og debatt
Frank Holmgaard, Trondheim Triatlonklubb
Presenterte forslagene, og siden 6.3 ikke er et ferdig utarbeidet forslag sendes dette til det
nye styret.
Geir Iden, Åsane CK
Gjelder 6.1: Mtp risikovurdering under arrangement. Når Kristian Blu kommer i 50 km/t og tar
igjen jenter på 13 år på andre lag, så må vi tenke på konsekvensene av det vi utsetter våre
barn og unge for. Jeg har alternativt forslag: VI organiserer egen miksstafett for ungdom.
Frank Holmgaard, Trondheim Triatlonklubb
Ikke undervurder den fantastiske muligheten til å konkurrere mot heltene.
Truls Wagener, Høybråten og Stovner
Vi må ikke vedta at ungdommer ikke kan konkurrere i miksstafett.
Geir Iden, Åsane CK
Det er forskjell på å konkurrer sammen og samtidig. Det er ikke naturlig at en jente på 13
konkurrer samtidig med en toppidrettsutøver. Det kan være utfordring for arrangør og for
jenta. Det er enorm forskjell på disse utøverne.
Erik Jungeling, lovutvalget
Skal det være dispensasjon for alle utstyrsbegrensninger helt ned til 13 år?

Elin Bergene
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Frank Holmgaard, Trondheim Triatlonklubb
Svar til Truls Wagener: Nei det gjør vi ikke.
Borger Magnussen, Bryne Triathlonklubb
NM miksstafett er et elitearrangement. Vi har fylt opp lag med ungdom pga at mange klubber
sliter med å stille lag. Vi må jobbe for å toppe lag. Hvis 13 åringer hadde gått mot Northug
hadde folk ledd. UM miksstafett er en god ide.
Kirsti Jaråker, ordstyrer
UM for ungdom kan ikke behandles fordi det er nytt lovforslag, men det kan oversendes til
styret.

Forslag til vedtak
Forslagsstiller: Geir Iden, Åsane CK
UM miksstafett for barn/unge opprettes som egen konkurranse
Ikke behandlet.
Vedtak
6.1. Mot forslaget: 27. For: 10. Forslaget er falt
6.2: Forslaget vedtatt mot 3 stemmer
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Forslag 8
Forslagsstiller: Haugesund Triatlonklubb, ved styreleder Pål Stolt-Nielsen Reksten

Elin Bergene
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Styrets innstilling:
Styret støtter ikke forslaget.
Innledning, merknader og debatt
Pål Reksten, Haugesund Triathlonklubb
Haugesund håper at tinget gir sin tilslutning til at Haugesunds anlegg defineres som et
nasjonalanlegg, vi ønsker at dette blir et Norway Cup for triatlon og som et sted hvor
landslaget og triatleter ellers er velkomne.
Arild Mjøs Andersen, president
Orienterte om undersøkelsesprosessen styret har gjort før styret kom til sin konklusjon. Ber
Haugesund orientere om hva de konkret ønsker.
Pål Reksten, Haugesund Triathlonklubb
Klubben har behov for hjelp til å få det til å gå rundt økonomisk, ved f.eks. å legge
lanslagstreff og samlinger til Haugesund for å sikre drift. Stille seg bak dette, som kan være et
sted som brukes som testanlegg. Vi er ikke ute etter økonomisk støtte fra forbundet.
Henning Andersson, Trondheim Triatlonklubb
Det er positivt å se at det er mulig å lage et anlegg som ikke koster 1 MRD. Det er også flott å
se et anlegg for idrett og ikke badeland. Skeptisk til at alt skal legges til Haugesund.
Haugesund kan være ett sted å samles. Men gruppa har godt av å samles på forskjellige
steder i landet. Det er en styrke for norsk triatlon å spre sånne samlinger til ulike klubber og
sånn sett styrke klubber i hele landet.
Gjord Berg, BTC
Spennende forslag og spenstige tanker.
Alf-Erik Malm, Stavanger Triathlon Klubb
Fantastisk anlegg, imponert over Haugesund. Støtter et satsingsanlegg. Vi i Stavanger vil
komme på besøk, men det fordrer at dere legger til rette for besøk.
Pål Reksten, Haugesund Triathlonklubb
Det var uttalt en lovnad om at forbundet stiller seg bak et satsingsanlegg for å sikre kapasitet
for svømmetid. Kan gjøre det enklere å få offentlige penger. Alle som ønsker det kan få fullt
innsyn i planer osv.
Henning Anderson, Trondheim Triatlonklubb
Støtter Haugesund i hva de prøver å få til, men vi trenger ikke vedtak om at dette skal være
et nasjonalt anlegg og binde styret og administrasjon til å arbeide for anlegg i Haugesund.
Unge har gått av å reise flere steder.
Thomas Henriksen Nesodden Sykkelklubb
Nå har vi et valg, Det er noen som stikker hodet ut litte grann og har satt i gang noe vi ikke har
tenkt på en gang. I næringslivet kaller vi det klynger, der hvor flere ambisiøse og flinke er
sammen. Når det ikke er mer forpliktende enn å støtte så kan vi fint støtte opp under det.
Erik Guldhav, Kolbotn IL
Vi vil at ungdommer starter med triatlon, og da må vi ha kapasitet og kontroll på svømming.
Så det å få til dette er dette med anlegg er den viktigste suksessfaktoren. Vi vil at ungdom
identifiserer seg med triatlon.
Pål Reksten, Haugesund Triathlonklubb
Vi trekker vårt forslag, og stiller oss bak forslaget fra Stavanger.
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Alternativt forslag til vedtak
Forslagsstiller: Stavanger Triathlon Klubb, v/Alf-Erik Malm
NTF støtter utviklingen av et satsingsanlegg for triatlon i Haugesund.
Vedtak
(enstemmig)
NTF støtter utviklingen av et satsingsanlegg for triatlon i Haugesund

Forslag 9 (1) og 10 (2)
Forslagsstiller: Haugesund Triatlonklubb, ved styreleder Pål Stolt-Nielsen Reksten

Elin Bergene
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Forslag 9 (1): Styret støtter ikke forslaget
Forslag 10 (2): Styret støtter ikke forslaget
Innledning, merknader og debatt, forslag nr. 9
Pål Reksten, Haugesund Triathlonklubb
Vi ønsker at NTF er et foregangsforbund på likestilling. Dette gjelder budsjettet i NTF, ikke
tilskudd fra Olympiatoppen. Det kal sikre godt tilsig av nye utøvere.
Pål Magndal, styret
Vi har tidskrav for å komme inn på laget, både for kvinner og menn. Det opplever vi som
likestilling. Vi har damer på alle lag. Vi ønsker et mye høyere tilsig av kvinner inn i triatlon. Vi
ønsker ikke kvotering inn på basis av kjønn for landslaget. Men det er viktig å satse lengre ned
i pyramiden.
Vedtak forslag nr. 9
For Haugesunds forslag: 2
Forslaget har falt

Innledning, merknader og debatt forslag nr. 10
Pål Reksten, Haugesund Triathlonklubb
Det vi ønsker er at forbundet er rigget opp til å være noe mer enn et mikroforbund. Når en
klubb med 50 får fulltallig delegater, så signaliserer det at vi ikke ønsker å bli et særlig stort
forbund. Det kan være dyrt for en klubb på 50 medlemmer å sende fulltallig og noen klubber
sliter med å stille damer.
Mariann Meinich-Bache, styret
Det blir veldig dominans av store klubber. Alle klubber bør få ha mulighet til å være med å
bestemme.
Alf-Erik Malm, Stavanger Triathlon Klubb
Mandatfordelingen i dag er ikke demokratisk. Klubber med 50 og klubber som har 500 klubber
har like mange representanter og det er ikke riktig. Men å øke til 6 kan bli kostbart. Jeg
kommer med et demokratisk alternativt forslag.
Pål Reksten, Haugesund Triathlonklubb
Forslaget fra Haugesund er trukket.
Erik Jungeling, lovutvalget
Dette er forslag til NTF lov som er framsatt på tinget. Gjør oppmerksom på at lovforslag ikke
kan komme som benkeforslag.
Kirsti Jaråker, ordstyrer
Fordi det er endring av et allerede foreliggende forslag er det greit å behandle forslaget.
Trond Karlsen, vara styret
Dagens ordning sikrer at de små og mellomstore klubber blir hørt og har påvirkningskraft.
Dagens ordning stopper ikke store klubber å bli hørt. Det bør ikke bli skjevfordeling.
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Alternativt forslag
Forslagsstiller: Alf-Erik Malm, Stavanger Triathlon Klubb
4.2.1b endres til:
Til og med 50 medlemmer: 1 representant
Til og med 100 medlemmer: 2 representanter
Over 100 medlemmer: 3 representanter
Vedtak forslag nr 10
For Stavangers forslag: 8. Mot: 27
Forslaget har falt

1 stemmeberettiget har forlatt møtet. Det er 37 stemmeberettigede igjen i salen.

Elin Bergene
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7. Fastsetting av klubbkontingent
Forslag
Styret la fram følgende forslag:
Styret foreslår at klubbkontingent økes til kr 1500 pr. år
Innledning
Styremedlem Mariann Meinich-Bache la fram styrets ønske om å endre dagens sats. Satsen
har vært uendret siden 2010. I den perioden er det bygd opp mange tjenester som klubber
nyter godt av, som klubbutvikling, trenerkurs, funksjonærutvikling osv.
Merknader og debatt
Alf-Erik Malm, Stavanger Triathlon Klubb.
Full forståelse for at klubbkontingent økes. Foreslår at de større klubbene tar en større andel
av kostnaden.
Alternativt forslag
Forslagstiller: Alf-Erik Malm, Stavanger Triathlon Klubb.
Klubbkontingenten økes til:
1000 kr for klubber inntil 100 medlemmer
2000 kr for klubber over 100 medlemmer
Vedtak
(Enstemmig):
Norges Triatlonforbund endrer klubbkontingenten til:
1000 kr for klubber inntil 100 medlemmer
2000 kr for klubber over 100 medlemmer

2 stemmeberettigede har forlatt møtet. Det er 35 stemmeberettigede igjen i salen.

Elin Bergene

Thomas Henriksen
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8. Vedta Budsjett 2020 og 2021
Forslag
Styret la fram følgende forslag:
Budsjettet, slik det er framlagt og foreligger, godtas
Innledning
Styremedlem Pål Magndal orienterte om styrets forslag til langtidsbudsjett.
Merknader og debatt
Borger Magnussen, Bryne Triathlonklubb
Er det tatt hensyn til nye regler for telling av medlemskap?
Prognosen for markedsarbeid, skrur man ned ambisjonsnivået for 2020 og 2021 sammenlignet
med det man har fått inn i 2019?
Arild Mjøs Andersen, president
Medlemskap: Vi slutter med dagens ordning med registrering av medlemskap og knytter
personnummer til medlemsregistrering. En person skal telle kun en gang, uansett hvor mange
idretter hen driver med.
Sponsorinntekter: Vi har utgående kontrakter nå. Vi har vært i sluttforhandlinger med nye
flere ganger, og så har noen i konsernledelsen sagt nei fordi vi er for liten idrett, så da går vi fra
en stor inntekt til 0. Så det er vanskelig å forutse. Alt som tjenes på sponsorater går inn i
driften, det går ikke til utbytte .
Vedtak
(Enstemmig)
Styrets forslag til budsjett godtas, slik det foreligger og er presentert

Elin Bergene
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9. Gjennomgang av strategiplan
Forslag
Styret la fram følgende forslag:
Strategiplan for 2020-2024 godkjennes, med de justeringsforslag som kom inn i løpet av
gårsdagens strategiplanworkshop .
Innledning
Prosjektleder for strategiprosessen, Pål Magndal i styret, orienterte om strategien og
prosessen for å komme fram til forslaget. En gruppe bestående av unge og eldre dyktige
kvinner og menn fra hele landet ble nedsatt av styret til å legge fram forslaget. I løpet av
prosessen har det vært innhentet innspill fra politiske utvalg i NTF, og fra klubber og utøvere
via spørreundersøkelse. Gruppen har gjennomgått innspill, NIFs Idretten Vil og andre
idrettspolitiske styringsdokumenter for å konkludere på form og innhold. Den innstilte planen
er derfor godt forankret i medlemmenes og utvalgs meninger samtidig som den er nært
knyttet opp til idrettens strategi.
Merknader og debatt
Borger Magnussen, Bryne Triatlonklubb
I 2015 vedtok vi en strategiplan som var imponerende. Den var veldig konkret. I forhold til den,
så er jeg litt skuffet med den som legges fram nå. Nå er det ikke målsettinger, det er litt
utydelig, jeg ville slitt med å forholde meg dette til dette som et styringsdokument. Foreslår at
tinget gir et innspill til styret å definere noen mål på de ulike områdene.
Nina Tveten, Skagerrak Sportsklubb
«Klubbene skal» og «ansvar» oppleves som juridisk bindende.
Jeg legger fram forslag om å endre ordlyd fra «ansvar» til «nivå»: Klubb nivå og forbundet
sentralt nivå for alle satsingsområder.
Anette Brurås, Åsane CK
Innspillet du har, Borger, er slik vi har tenkt i strategigruppa; at det skal lages handlingsplaner.
Det er mange av målene i den tidligere planen som ikke har blitt eller kunne bli nådd. Styret må
sette konkrete mål.
Kirsti Jaråker, ordstyrer
Forslagene som har kommet inn er redigeringsaker. Disse forslagene sendes til styret for å
legge fram for det nye styret.
Alternative forslag til vedtak
Forslagsstiller: Pål Magndal, styret:
1. «Klubber skal» og «Forbundet sentralt skal» endres til
«Klubber har ansvar for å» og « Forbundet sentralt har ansvar for å»
på alle satsingsområdene
2. Satsingsområdet «Utvikle klubb»: Under både «Klubber har ansvar for..» og «Forbundet
sentralt har ansvar for..» tilføyes «Jobbe for rettferdig fordeling av anlegg/halltid»
Samtidig strykes «arbeid med bedre tilgang til anlegg» i første kulepunkt under «klubbene..» i
samme satsingsområde.
Forslagsstiller: Nina Tveten, Skagerrak Sportsklubb
Endre ordlyd fra «skal» til «nivå»: Klubb nivå og forbundet sentralt nivå for alle
satsingsområder.

Elin Bergene

Thomas Henriksen
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Vedtak
(Enstemmig)
Styrets forslag til strategiplan for 2020-2024 godkjennes.

Avslutning
President Arild Mjøs Andersen takket alle representanter og oppfordret alle til å ta kontakt
med styret når som helst. Takk gikk også til ordstyrer og alle som bidro til å arrangere
forbundstinget. En spesiell takk til Åsane CK og BTC, ved Geir Iden, Anette Brurås og Gjord
Berg med flere, som sto bak organiseringen av sosialt/sportslig opplegg og talkshow. Tidligere
styrerepresentanter ble til slutt takket av.

Elin Bergene
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