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Styremøte 
Dato: 11.03.2014 18:00 –  21:15 Gardermoen 

Møtetype Styremøte 

Møteleder Arild Andersen 

Referent Dag Oliver 

Deltagere Arild Andersen, Nina Tveten, Lars Ursin og Nina Blakkisrud Richard Miller og Dag Oliver som 
observatør. 

Forfall  

 
 
 

Sak nr: Sak Ansvarlig Frist 
 Nye saker 11.02.14   

04 – 14 

Status instrukser for utvalg, etc 
 
Styreinstruks - Lars, Arild A, Nina 
Arild og Dag – Egne instrukser 
Arr Utvalg – Lars 
BU Utvalgs instruks – Nina T 
Lovutvalg – Arild A 
Eliteutvalg -  Veldig viktig å definere ansvarsområder 
 
11.03.2014 Saken utsatt, Ferdigstillelse til styremøte i 
april. 
 

Ferdig 
neste 
styremøte 

Alle 

05 – 14 

Arr.utvalget; status dommere/TDer 
 
Det er foreløpig dekning av TD og OD på de fleste 
konkurranser. Komplett oversikt klar til neste styremøte. 
 
Må avklare om det blir sprint NM. 
 
Arrangementsutvalget må ferdigstille regler og presentasjon av 
Triatlonserien 2014. 
 
11.03.2014 Saken utsatt, Ferdigstillelse til styremøte i 
april. 
 

Ferdig 
neste 
styremøte 
 

Lars / Dag 
 

06 – 14 
BU-utvalget: status sesongen 2014 
Jobber med ungdomsserie.  
Samarbeid med Sverige om serien.  
 

Egen sak  Ferdig 

07 – 14 

Tilstedeværelse på årets stevner 
Dag sender ut liste på konkurranser før neste styremøte og ber 
om tilbakemelding på hvilke konkurranser den enkelte 
styremedlem ønsker å bli med på. 
 

Egen sak Ferdig 
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 Nye saker 11.03.2014   

12 – 14 

Ungdomsserie 
 
Følgende lokasjoner ble foreslått fra BU Utvalg: 
Haugesund – UM (HTK) 
Stavanger – (STriK) 
Nittedal – (Nittedal TRI) 
 
Datoer er under avklaring. Ønskeliste på effekter til 
deltagerne. 
 
Styret støtter forslaget til lokasjoner og det er enighet om 
at tre konkurranser er et bra antall for dette 
oppstartsprosjektet. 
 

 
Ny 
oppdatering 
neste møte 

13 – 14 

NM Duathlon og NM Sprint 
 
Oppegård IL som arrangerte NM Dauthlon i 2013 har 
funnet at de ikke har kapasitet til å arrangere nytt 
mesterskap i 2014. De indikerer derimot at de ønsker å 
gjøre det igjen i 2015. Da det ikkehar kommet inn andre 
søkere har styret bestemt at NM Duatlon utgår i 2014. 
 
NM Sprint skal bekreftes / avkreftes innen 20.03. Dag 
holder kontakt med arrangør. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dag 

Ferdig 
 
 
 
 
 
 
20.03 

14 – 14 

Styrets tilstedeværelse på stevner 
 
NM Hove – 15.06 - Nina T 
TS Østfold – 29.06 - MANGLER 
NM Haugesund – 06.07- Arild A 
TS Tuddal – 26.07 – Nina T 
TS Oslo – 09.08 - Lars 
NM TBA Sprint – 17.08 – Nina B 
 
Kan Østfold være aktuelt for en av våre varamedlemmer? 
 
Det ble også besluttet at styremedlemmene som 
representerer styret på konkurransene skal rapportere fra 
stevnet. Dag lager rapportmal.  
 

 
Ny 
oppdatering 
neste møte 
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15 – 14 

Utøveravtaler 
 
Det ble vedtatt å innføre utøveravtaler for alle utøvere på 
NTFs elite og rekruteringslag. Signert utøveravtale vil være 
en forutsetning for deltagelse på de respektive lag. 
 
Utøveravtalene er med tillatelse fra Norges Skiforbund 
basert på deres avtaler. 
 
Utøveravtalerammeverket vil bestå av: 

• Utøveravtale 
• Klesinstruks  
• Mal for avtale mellom utøver og personlig sponsor 

 
Utøveravtalene innføres fra og med sesongen 2014.  
 
Videre vedtok styret: 
I tilfeller hvor personlige sponsoravtaler kan komme i 
konflikt med NTF eller NTFs samarbeidspartnere skal disse 
behandles av NTFs markedsutvalg. 
 
I tilfeller hvor utøver direkte eller indirekte, i 
markedsmessig sammenheng ønsker å fronte 
virksomheter/bedrifter kan være i konkurranse med NTF 
eller NTFs samarbeidspartnere, skal hvert tilfelle vurderes 
og godkjennes/avslås av NTFs markedsutvalg. 
 
Markedsutvalget består av Richard Miller, Arild Andersen 
og Dag Oliver  
 

 Ferdig 

16 – 14  

Brev fra Stein Gundersen 
 
Brev ble diskutert. Presidenten utformer svar. 
 

 Ferdig 

17 – 14 

Klubbutviklingsprosjekt og ferdigstilling av 
trenerløype. 
 
Styret vedtok å leie inn Sverre Arneberg Fredriksen til å 
ferdigstille del 1 av NTFs trenerløype. Det er bevilget inntil 
kr 20 000 av post 3 midler til å dekke dette. 
 
Skisse for klubbutviklingsprosjekt ble presentert. Styret ber 
administrasjonen arbeide videre med dette for mulig 
igangsetting andre halvår 2014.  
 

 Ferdig 
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18 – 14 

Tillitsvalgt 
 
Forslag om at utøverne på NTFs elite og rekruteringslag 
bør ha en tillitsvalgt som kan representere dem i dialog 
med styre og administrasjon ble diskutert. 
 
Det ble vedtatt at så snart utøveravtaler er på plass så 
organiseres det valg av tillitsvalgt for. Dag setter opp 
løsning for dette. 
 

 Ferdig 

19 – 14  

Status utvalg 
 
Utsatt til styremøte i april 
 

 Ferdig 

 


