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Styremøte 
Dato: 11.06.2013 20:00 –  22:00 Skype 

Møtetype Styremøte 

Møteleder Arild Andersen 

Referent Dag Oliver 

Deltagere Arild Andersen, Viviana Hiis, Bjørn Wigdel og Hanne Gro Korsvold. Dag Oliver og Arild Tveiten 
som observatører. 

Forfall Nina Blakkisrud 

 
 

Agenda 
Sak nr: Sak Ansvarlig Frist 

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

Alle Fort-
løpende 

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  

Obligatorisk 
ferdig 
 
Resten 
utsatt 

20 – 13 

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  

 

 Ferdig 
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21 – 13 

Presse 
 
Vi må få bedre struktur på vår dialog med pressen. Dag og 
Bjørn vil lage en plan for hvordan dette ønskes håndtert 
fremover. 
 
Lage sak i fm Tvedt utvalget? Mette Bugge Aftenposten 
 

Dag 
Frøydis 
 
 
 
Arild T/Dag 

Ferdig 
 
 
 
Primo Aug 

23 – 13 

Nordisk Junior 
 
Invitasjon under produksjon 
 

Dag Ferdig 

25 – 13 

Sesongen 2013  
Hvilke aktiviteter må vi få til 
 
Dommerkurs 
Trenerkurs 
Arrangemetsseminar  
Barn og ungdom 
 

Kompetanse 
og BU 
Utvalg 

15.06 

    
 Nye saker 11.06   

26 – 13 

Plan for: 
Dommerkurs  
Trenerkurs – Trener 1 Norsk følges opp av HG og Arild T 
Arrangemetsseminar – Dag lager i august september 
barn og ungdom 
 

HG 
Arild T 
Dag 

12.08 

27 – 13 
BU Midler.  
Disponering av bu midler behandles på styremøte i august 
BU Utvalg bes ha et forslag klart til behandling 

Viviana 12.08 

28 – 13 
Terminliste 2014 og Triatlonserie 
Behandles på styremøte i august 
 

Styret 12.08 

29 – 13 

Strategi styremøte 
Forslag til dato 12. aug 
Strategi for Terminliste 2014 og Triatlonserie 
BU Midler/Post 3. Disponering av disse 
Organisering av komiteer 
Kurs seminarer 
Oppfølging av langtidsplan 
 
 
 

Styret 12.08 

30 – 13 
Økonomi 
Vi ligger for øyeblikket an til målet om å holde det reviderte 
budsjettet. Muligens med et lite overskudd.  

Nina Ferdig 
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31 – 13 

Triatlonforbundets Jubileumskrus 
Vedtak: I 2005 ble arbeidsutvalget gitt en oppgave med å dele ut 
forbundets jubileumskrus. Dette arbeidsutvalget har 
tilsynelatende fortsatt sitt arbeid siden på utsiden av nye valgte 
styrer og heller ikke orientert nye styrene om sin aktivitet. Styret 
i NTF reagerer på at personer som ikke er tillitsvalgte i forbundet 
deler ut hederstegn på denne måten. Styret har imidlertid erfart 
at alle krus nå er delt ut og at ordningen anses som avviklet. 
Styret vil derfor ikke forfølge saken videre. Styret har ikke tatt 
stilling til spørsmålet om mottakerne fortjente dette; det er 
utelukkende prosessen Styret kritiserer.	  
 
Tilleggstekst til de involverte. Kan sendes sammen med 
vedtaket.	  
 
Vi beklager å måtte sende deg kopi av vedtaket i NTFs styre 
vedrørende tildeling av NTFs Jubileumskrus. Situasjonen har 
oppstått etter at enkeltpersoner etter NTFs syn har gått ut over 
sine fullmakter.	  
Vi vil også understreke at vi anerkjenner din innsats for norsk 
multisport og håper å se deg i konkurranser fremover.	  
 

Styret 12.08 

    
 
 
 
 
 
  
 


