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Styremøte 

Dato: 23.08.2021 Klokken: 17.00-20 

 
 
Sted: Teams  

Klikk her for å delta i møtet  
 
 
 

 

Møtetype Styremøte 

Deltagere 
Arild Mjøs Andersen, Alf-Erik Malm, Line Wagener, Anette Brurås, Karen Hasselberg 
Sørensen, Pål Magndal, 
Vara: Trond Karlsen, Trude Høyert  

 
 
 

Styremøte nr. 18/2019-2021: Saker  
 
 
DAGSORDEN OG REFERATSAKER 
 
1. Innkalling og habilitet. Protokoll fra styremøte 17/2019-2021. 
 
RAPPORTERING  
2. Regnskap pr. 1. august 2021, v/ Karen H Sørensen. 

INFORMASJON  
3. Presidenten  
4. Utvalgene, inkl. oppdatering om økonomi som barriere/alle med og likestilling  
5. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig 
6. Administrasjonen  
7. Internasjonalt  
 
DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
122.  Budsjett 
123. Status forbundsting 
124. Bærekraftstrategi 
125. Bahrain-sponsoratet 
126. Konkurranseregelverk 
127.  Status vintertriatlon 
128. Lisens og betaling av klubbmedlemskap  
129. Justering lov for NTF 
130 Eventuelt 
  

Diskusjons og vedtakssaker    
 
 
122.  Budsjett 
Karen H Sørensen orienterer om omløpsmidler, gjeld og kostnader ut året. 
 
123. Status forbundsting 
Generalsekretær orienterer om status.  
 
Styret må ta beslutning om dekking av reiseutgifter, jfr. NTF Lov § 4.3.2 iii) Styret i NTF 
fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av NTF. 
Reiseutgiftsfordeling kan benyttes 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTY0ZTkyNzEtY2RhMC00YzJmLWJiMzMtZWIwOGU3ODY5MTRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66%22%2c%22Oid%22%3a%22cf8b4a3e-7a48-456f-a014-19105e3fd9d1%22%7d
https://www.triatlonforbundet.no/media/2580/lov-for-norges-triatlonforbund-rev03022020.pdf


                         

 
 
   2 

 
 
124. Bærekraftstrategi 
Presidenten orienterer om saken og legger fram forslag til mål og tiltak. 
 
125. Bahrain-sponsoratet 
Presidenten orienterer om saken. 
 
126. Konkurranseregelverk 
Generalsekretæren orienterer om utfordring ved dagens regelverk og legger fram forslag. 
 
127.  Status vintertriatlon 
Anette Brurås orienterer om status. 
 
128. Lisens og betaling av klubbmedlemskap  
Generalsekretær orienterer om utfordring tilknyttet betaling av klubbmedlemskap og betaling av 
lisens. 
 
129. Justering lov for NTF  
Generalsekretær orienterer. Det er ingen realitetsendringer, kun endringer i henvisninger.  
Det henvises til noen paragrafer i loven som er publisert. Feil i henvisningene er en "følgefeil" som 
oppsto etter strukturendringen i loven som ble foretatt etter Tinget i 2019. Henvisningen i teksten 
viser til de gamle bestemmelsene i Lov for NTF og ble dessverre ikke fanget opp og rettet i 
forbindelse med revisjonen etter Tinget i 2019. Lovutvalgets leder har konferert med tidligere 
versjon av Lov for NTF for å forsikre om at det er dette som er årsaken til feilene. Han har også 
sjekket at korrigering i henvisningene ikke innebærer endringer i forhold til faktisk vedtatt lov.  
 
 
130 Eventuelt 
 
 
 
 
Vedlegg 

• Protokoll fra forrige styremøte 
• Problemstilling lisens og medlemskap  
• Lovutkast fra lovutvalget 
• Øvrige saksdokumenter ettersendes (regnskap skal ferdigstilles på fredag) 

 

 
 
Bergen 17.08.2021 
 
Arild Mjøs Andersen 
President 

    


