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Diskusjons og vedtakssaker    
 
02. Tildeling av NM  
Arrangementsutvalgets vurderinger presenteres i møtet. NM sprint og NM normal er tildelt 
tidligere. Nå legges resterende konkurranser fram til behandling. 
 
03. Kongepokal  
Forslag legges fram i møtet. Vi har søkt NIF om to kongepokaler (dame og herre). 
 
04. Medlemmer i utvalg 
Forslag presenteres i møtet. 
 
05. Mandater 
Forslag presenteres i møtet, for de utvalg hvor forslag eksisterer (Agegrouputvalg og 
Arrangementsutvalg) 
 
06. NorTri AS 
Status presenteres i møtet. 
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07. NIF – åpenhetsdebatt. 
Styret inviteres til en diskusjon rundt temaet. Dette vil være førende for NTF sin holdning videre. 
 
NIF har vært i en kontinuerlig mediastorm de siste par årene. Det har blitt avdekket stor 
kostnadsbruk knyttet til bevertning og konsulenter. Det har også kommet sterk kritikk av måten NIF 
har håndtert dette. Idrettsstyret jobbet lenge for å ikke fremvise pengebruken, til tross for gjentatte 
oppfordringer fra særforbund og idrettskretser. Det endte med at ledermøtet i NIF mai 2017 kom 
med et enstemmig råd om å åpne bøkene tilbake i tid. I høst har det derfor vært et par 
innsynsrunder hvor media har fått tilgang på bilag og avdekket det mange beskriver som en 
ukultur. Idrettsstyret har fått på plass en rekke tiltak, blant annet et alkoholreglement og nye 
rutiner for innsyn. 
 
Flere aktører har via media tatt til orde for å avholde et ekstraordinært Idrettsting i mai. 
 
Det er innkalt til et informasjonsmøte i NIF 24/1, hvor president og visepresident stiller for NTF. 
 
 
08. Eventuelt 
Forslag om opplæring i pressehåndtering og tanker om sikkerhet-/risikovurdering legges fram i 
møtet. 
 
 
Vedlegg 1: Vurdering søknader nasjonale mesterskap 
Vedlegg 2: Forslag til utvalgsmedlemmer 
Vedlegg 3: Forslag til mandater for agegrouputvalg og arrangementsutvalg (mandat for 
medieutvalg vedlegges også for orientering) 
 

 
 
Bergen 15.01.2018 
 
Arild Mjøs Andersen 
President 

    


