
 
 

 

FORBUNDSSTYRET 
 

PROTOKOLL 

 
Møtested Teams  Fordeling Forbundsstyret 
Dato 10.03.2022  Kopi  
Møtestart 10/3 kl. 15:30  Møtenummer 02/22 
Møteslutt 10/3 kl. 17:30  Antall sider 9 
  
Innkalte Cato Bratbakk 

Linda Myrset Dønnem 
Rune Lilledahl 
Noel Pedersen  
Janne Gro Rasmussen  
Marianne Fredbo 
Bjørn Wirum 

Forfall Noel Pedersen 
  
Fra 
Administrasjonen 

 
GS + Tore de Faveri på orienteringssak virksomhetsplan 

  
 

Agenda: 
1. Godkjenning av dagsorden 
2. Orienteringer og Fremtidige aktiviteter 
3. Saksbehandling 
4. Eventuelt 
 



  Forbundsstyret 

 

  Side 2 

 
 
Tidsplan:  
15:30   Starter med Virksomhetsplan med Tore. 
16:00 – 17.30  Orienteringer og saksbehandling.  
 

 

Godkjenning av dagsorden  
Referat ligger vedlagt  

1. Orienteringer og fremtidige aktiviteter 

Orienteringer 
 

Sak Kommentar Vedlegg 

Virksomhets plan  Tore de Faveri informerer om videre 
prosess med virksomhetsplanen 

 

 

Transepersoner i 
Norsk Svømming  

Vi har det siste året hatt flere saker 
angående utøvere i vår organisasjon som 
har gjennomgått kjønnsskifte operasjon.  
To saker har vårt eller er under behandling 
av LU. Visepresident og GS har planlagt ett 
møte onsdag 9 med rådgiver i NIF Håvard 
Øvregård for generelle råd både med tanke 
på hva som skjer andre idretter og IOC sin 
innstilling. GS har sent forespørsel til FINA 
både til Direktør og Byråmedlem uten å ha 
fått noe svar. FINA jobber visstnok med ett 
policy dokument om temaet.  
Det planlegges videre en prosess sammen 
med NIF på tema. Dette etter 
forbundsstinget. 

https://stillmed.olympics.com/med
ia/Documents/News/2021/11/IOC-
Framework-Fairness-Inclusion-
Non-discrimination-
2021.pdf?_ga=2.195521836.10480
75235.1637092563-
834742310.1637092563 
 

Svømmeutvalget SVU har hatt et fysisk møte 18.-
20.02.2022.  
Det jobbes med Tingberetningen, 
Kvalifiseringskrav, evaluering av 
stevnestruktur og tildeling av mesterskap. 
SVU fremmer fire saker til behandling i FS.  

 

 

Regnskap  Regnskap 2021. 
Utkast til regnskap ligger vedlagt. Er til 
revisjon denne uken.  

 
 

LEN Kongress 
Frankfurt 

NSF var representert med President og 
Visepresident. Ekstraordinær kongress ble 
avholdt i Frankfurt. Resultatet ble at det 

 

https://stillmed.olympics.com/media/Documents/News/2021/11/IOC-Framework-Fairness-Inclusion-Non-discrimination-2021.pdf?_ga=2.195521836.1048075235.1637092563-834742310.1637092563
https://stillmed.olympics.com/media/Documents/News/2021/11/IOC-Framework-Fairness-Inclusion-Non-discrimination-2021.pdf?_ga=2.195521836.1048075235.1637092563-834742310.1637092563
https://stillmed.olympics.com/media/Documents/News/2021/11/IOC-Framework-Fairness-Inclusion-Non-discrimination-2021.pdf?_ga=2.195521836.1048075235.1637092563-834742310.1637092563
https://stillmed.olympics.com/media/Documents/News/2021/11/IOC-Framework-Fairness-Inclusion-Non-discrimination-2021.pdf?_ga=2.195521836.1048075235.1637092563-834742310.1637092563
https://stillmed.olympics.com/media/Documents/News/2021/11/IOC-Framework-Fairness-Inclusion-Non-discrimination-2021.pdf?_ga=2.195521836.1048075235.1637092563-834742310.1637092563
https://stillmed.olympics.com/media/Documents/News/2021/11/IOC-Framework-Fairness-Inclusion-Non-discrimination-2021.pdf?_ga=2.195521836.1048075235.1637092563-834742310.1637092563
https://stillmed.olympics.com/media/Documents/News/2021/11/IOC-Framework-Fairness-Inclusion-Non-discrimination-2021.pdf?_ga=2.195521836.1048075235.1637092563-834742310.1637092563
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Sak Kommentar Vedlegg 

sittende LEN-byrået trakk seg. Det ble 
stemt over mistillit selv om byrået var 
avgått. Det ble valgt et nytt LEN-byrå.  
De nordiske landene ble godt representert 
med følgende: som visepresident Christer 
Magnusson (SWE), medlem Pia Johanson 
(DEN), medlem Rokur I Jakupsstovu (FAR) 
og treasurer Thomas Kucinskas (ESL). Sami 
Wahlman (FIN) ble valgt som FINA 
representant. Av 17 medlemmer er det to 
kvinner. Generalsekretær Andida Bouma 
(NED) og Pia Johanson (DEN) pluss Otylia 
Jedzrejczak (POL) som FINA representant. 
Totalt 3 av 19 om vi regner med FINA 
representantene. De store 
svømmenasjonene er representert med 
unntak av Italia. Det nye LEN-byrået har 
store ambisjoner om primært bedre og 
demokratisk styring og åpne prosesser. 
 

Diverse Ting 2022 gjennomføres digitalt på 
GoPlenum 

- 22.03 digitalt Arbeidsmøte 

Virksomhetsmøte 

- 28.02 Revisjon 

- 01.03 Frist for innsendelse av 

beretninger 

- 01.03 Frist for kandidater til valgk.  

- 25.03 Frist for å sende inn ting 

forslag 

- 28-29.03 LU gjennomgår 

tingforslag 

- 05.04 FS gjennomgår tingforslag 

med LU kommentarer. Fysisk møte 

på Ullevål  

- 08.04 Tingdokumenter publiseres.  

Har FS ting forslag?  
- Norsk Svømmings fremtid?  

- Tinget skal ta stilling til 

godtgjørelsen av FS   

• Huskeliste 

 
Fra administrasjon  

- Kattem IL, Kattem Svømming, Svømmepartner AS se vedlegg.  

- Scholarship - NOR - FINAL C. Kupka se vedlegg. 

- OLT tildeling 2022 
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Fremtidige aktiviteter 
 

2022 

Måned Dato Beskrivelse Ansvarlig 

Januar  08 Idrettsgalla, Trondheim  President – visepresident.  

 28-30 Nordisk konferanse svømmeopplæring,  
Thon Hotell Lillestrøm 

Avlyst 

Februar  5 Ekstraordinær kongress LEN, Frankfurt President og visepresident 

 10 Arbeidsmøte Virksomhetsplan US, kl.09.00 – 
18:00  

FS 

Mars  10 FS Møte 15:30 – 17:30 Teams  

 19-20 Landsstevnet Bergen AdO Marianne F.  

 18-20 Zeekit LÅMØ helg, 5 steder   

 22 Arbeidsmøte Virksomhetsplan 15:30 – 16:30 
Teams 

 

April 01-03 NM Masters Svømming, NIH, Oslo  Noel P.  

 01-03 BSF, AdO, Bergen  President 

 05 FS Møte 09:00 – 17.30 US   

 21 FS Møte 17:00 – 19:00   

 22 Ting, Thon Hotell Gardermoen – digitalt 14:00 – 
19.00  

 

 22-24 Kompetansehelgen, Thon Hotell Arena Lillestrøm  

Mai 20-22 Ledermøte NIF, Scandic Ishavshotell Tromsø Påmeldingsfrist 20.mars 
President + Visepresident 

Juni  04-06 Zeekit ÅM Nasjonal finale, Lambertseter  

 18 UM Open Water, Fet & Sørumsand  

 18 NM Masters Open Water, Fet & Sørumsand  

 18-03 VM , Budapest   

 12-18 VM Para, Madeira, Portugal   

Juli 07-10 NM Langbane Aqvarama Kristiansand   

August 6 NM Open Water, Glomma, Fet og Sørumsand.   

 15-19 Arendalsuken  

 11-17 EM, Roma ITA  

 26-28 Trener og lederkonferansen, Thon Lillestrøm  

September 01-03 NIPA - Ørland  

Oktober 21-23 NM ungdom Svømming, AdO Arena Bergen  

 28-30 Nordsjøstevnet 2022, Stavanger  

November 17-20 NM Kortbane Svømming, Stavanger  

Desember 09-12 Nordisk mesterskap svømming/stup, AdO Bergen   

 17-22 VM Kortbane, Kazan, Russland  
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2. Saksbehandling 

Protokoller 
Saksnummer FS2022-02-01 Saksnavn Protokoller 

Beskrivelse Vedlegg Merknad 

FS • Protokoll 01-21 • Godkjent  

VPU •  •  

SYU • Protokoll 01-22 • Tatt til etterretning 

STU  •  •  

SVU • Protokoll 02-22 • Tatt til etterretning 

DU •  •  

MU •   

PU  •  

LU   

OW •  •  

 

Innmeldte saker 
  

 

Saksnummer FS2022-02-02 Saksnavn Frivillighetsåret 

Vedlegg  

Skrevet av SVU v/ Tommy Kvilvang Økonomisk 
ramme 

 

Inntekter  

Frister  

Kort 
beskrivelse 

SVU ser et stort behov for å øke synligheten og oppmerksomhet rundt frivillighet. 
Svømmesporten har mistet mange frivillige under pandemien, og i frivillighetens år 
ønsker vi å få opp synlighet og stolthet over de frivillige. Mulighet for å lag t-skjorter til 
mesterskapsarrangører fra NSF, med tekst og sponsor – f.eks. Jeg er en stolt frivillig i 
svømmesporten».  
 
I tillegg ber vi NSF vurdere å produsere noe støttemateriell/video med gode forslag og 
tiltak for å bygge opp frivilligheten innenfor svømmeidretten, og utover 
mesterskapsarrangørene.  
 
Hva gjør de som er flinke på dugnad, fridretts-NM, Norway Cup, DNT, Bislett games.  
 

Utvalgets 
vurdering 

SVU har vurder dette og mener at dette er viktig for svømmesporten.  
 

Utvalgets 
beslutning 

SVU oversender saken til FS og Administrasjon som en idé for å få fokus på 
frivilligheten. 

Styrets 
beslutning 

Tas til etterretning. 
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Saksnummer FS2022-02-03 Saksnavn Øvelsesoppsett NM ungdom 

Vedlegg  

Skrevet av SvU v/Morten Urdal  Økonomisk 
ramme 

 

Inntekter  

Frister  

Kort 
beskrivelse 

Svømmeutvalget jobber for øyeblikket med evaluering av stevnestruktur vedtatt på 
Tinget i 2019, deriblant øvelsesoppsett for NM ungdom. 
Erfaringer fra inneværende tingperiode, samt tilbakemeldinger i forbindelse med 
spørreundersøkelsen fra februar 2022, viser at det kanskje er hensiktsmessig med 
noen justeringer. 

Utvalgets 
vurdering 

Tidligere oppsett hadde fem individuelle crawløvelser, og bare to for bryst, rygg og 
butterfly. 

I dette forslaget har man innført 50 bryst, 50 rygg og 50 butterfly, for å utjevne dette. 

I tillegg byttes 4x100 fri ut med 4x100 fri mix, og 4x100 medley mix byttes ut med 
4x100 medley. 
 

Utvalgets 
beslutning 

Svømmeutvalget foreslår følgende øvelsesoppsett for NM ungdom, fra og med 2022: 
Forslaget er avklart med NSF landslagstrenere og støttes.  

 

 FREDAG    LØRDAG   

Øvelse Jenter Gutter  Øvelse Jenter Gutter 

50 bryst* 101 102  400 fri 215 216 

100 butterfly* 103 104  50 rygg* 217 218 

200 IM* 105 106  100 bryst* 219 220 

100 fri* 107 108  200 butterfly 221 222 

200 rygg 109 110  50 fri* 223 224 

800 fri 111 112  100 IM* 225 226 

4x100 medley 113 114  4x200 fri 227 228 

             
            

SØNDAG         

Øvelse Jenter Gutter     

400 IM 329 330     

200 fri* 331 332     

100 rygg* 333 334     

50 butterfly* 335 336     

200 bryst 337 338     

4x100 fri mix  339     

          
         
*Øvelser også for 

parasvømmere 
 

           
 

Styrets 
beslutning 

Tas til etterretning. 
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Saksnummer FS2022-02-04 Saksnavn Øvelsesutvalg LÅMØ –  
11-åringene 

Vedlegg  

Skrevet av SvU v/Morten Urdal Økonomisk 
ramme 

ingen 

Inntekter  

Frister  

Kort 
beskrivelse 

Svømmeutvalget jobber for øyeblikket med evaluering av stevnestruktur vedtatt på 
Tinget i 2019, deriblant øvelsesutvalget for LÅMØ. Erfaringer fra inneværende 
tingperiode, samt tilbakemeldinger i forbindelse med spørreundersøkelsen vi har 
hatt ute de siste ukene, viser at det kanskje er hensiktsmessig med noen justeringer 
for 11-åringene. 
 
 

Utvalgets 
vurdering 

Kortere distanser for 11-åringene vil kunne gi mulighet for flere deltakere, samt at 
gjennomføringen tar kortere tid. I tillegg kan det øke inntjeningen for arrangør. 

Utvalgets 
beslutning 

Svømmeutvalget foreslår at 11-åringene fra og med 2023 har følgende øvelsesutvalg 
for LÅMØ: 
200 fri (tidligere 400 fri) 
100 rygg 
100 bryst 
50 butterfly 
100 im (tidligere 200im) 
 
Dette øvelsesutvalget samsvarer med øvelsesutvalget for paraklassen, som innføres i 
2022. 
 
Forslaget er avklart med NSF landslagstrenere og støttes.  
 

Styrets 
beslutning 

Tas til etterretning. 

 

 

 

Saksnummer FS2022-02-05 Saksnavn Budsjett 2022 StU  

Vedlegg Budsjett forslag fra StU  

Skrevet av Leder StU  Økonomisk 
ramme 

 

Inntekter  

Frister  

Kort 
beskrivelse 

 Utsettes  
 

Styrets 
beslutning 

Behandling utsettes til FS har mottatt reviderte budsjett fra StU 
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Saksnummer FS2022-02-06 Saksnavn FINA VM 2022 

Vedlegg  

Skrevet av President Økonomisk 
ramme 

 

Inntekter  

Frister  

Kort 
beskrivelse 

Presidenten har en god dialog innad i Nordiske svømmeforbundet de siste ukene.  
De siste meldinger fra FINA viser at de har bestemt at Russland og Hviterussland får 
stille i VM Budapest under nøytralt flagg.  
FINA har tatt en meget passiv holdning til hele saken. Det har vært en intensiv dialog 
inn mot FINA for å få dem til å forandre mening, men det har ikke hjulpet.  
Det er synd at de nå er en av de siste internasjonale forbundet som ikke har 
standpunktet om utestengelse. Diskusjonen i det Nordiske svømmeforbundet går nå 
på om vi kan få FINA til å endre standpunkt ved at vil boikott VM. Dialogen om boikott 
diskuteres nå også med medlemmer utenfor Europa. 
  
Presidentens anbefaling er at vi følger opp vårt vedtak om utestengelse og følger opp 
med å boikott VM i Budapest. Ovenfor våre utøvere så får vi heller satse på EM i 
Roma. 
 
 

Styrets 
beslutning 

Styret i Norges Svømmeforbund vedtok å boikotte mesterskapet gitt at FINA velger å 
la russiske og hviterussiske utøvere delta under VM i Budapest i mai 2022.  

 

 

 

Saksnummer FS2022-02-07 Saksnavn Jr. alder Svømming 

Vedlegg  

Skrevet av SvU v/Bente Rist Økonomisk 
ramme 

 

Inntekter  

Frister  

Kort 
beskrivelse 

Det har vært engasjement rundt junioralder etter at denne ble justert på tinget i 2019, 
til å være lik den europeiske alder med jenter 17 år og yngre og gutter 18 år og yngre. 
 
Under koronapandemien ble junioralder økt med ett år for begge kjønn, og dette er 
status for sesongen 2021/22. 
 
Flere respondenter ønsker å videreføre dagens alder, enkelte ønsker å ha lik alder for 
gutter og jenter. Det er også flere som ønsker en forutsigbarhet i alder for junior, og få 
ser at en lav junioralder påvirker hvor lenge svømmeren blir i idretten som senior.  
 
Med 16 års aldersgrense for NM ungdom og ÅM er det i tillegg flere som peker på et 
behov for at det er minst to år mellom ungdomsklassen og junior klassen. 
 
SVU mener det er utrolig viktig å unngå unødige endringer. Endring av junior alder 
påvirker utrolig mange og er meget ugunstig for flere utøvere.  
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Utvalgets 
beslutning 

SVU anbefaler videreføre dagens junioralder med 18 år for jenter og 19 år for gutter. 
Alder for NM ungdom og ÅM beholdes som i dag på 16 år for begge kjønn.  

Styrets 
beslutning 

Tas til etterretning. 

 

 

Saksnummer FS2022-02-08 Saksnavn Anmodning om ny-
/videreutvikling av tryggivann.no 
for bruker og administrator 

Vedlegg - Notat fra administrasjon 

- Brev fra Daglig leder forum / 8 klubber  

Skrevet av GS Økonomisk 
ramme 

 

Inntekter  

Frister  

Kort 
beskrivelse 

Forbundsstyret mottok 25 februar et brev fra 8 av de største klubbene våre. (Daglig 
leder forum) Bærumsvømmerne, Triton, OI Svømming, TS&LK, Tromsø SK, Bergen Vest 
SK, Stavanger SK og Asker SK.  

Klubbene i Daglig Leder Forumet er samstemte om følgende: Tryggivann.no må̊ 
fornyes/videreutvikles slik at brukergrensesnittet for medlemmer og administratorer 
blir bedre. I den anledning ber de om at Forbundsstyret nedfeller dette som et særskilt 
satsningsområde i virksomhetsplan for kommende periode, og at det settes av 
tilstrekkelig med resurser til nyutvikling av tryggivann.no.  

 

Styrets 
beslutning 

FS besluttet at innspillet/anmodningen blir tatt med inn i siste fasen med utarbeidelse 
av ny virksomhetsplan som legges frem på tinget 22. april. Styret er positiv til forslaget 
og gitt at virksomhetsplan blir vedtatt vil FS sørge for at det er blir lagt til rette for økte 
ressurser på området. Finansieringen av en slik satsning vil nok være en kombinasjon 
av økt brukerfinansiering, da primært med økte kostnader for de største klubbene og 
bruk av noe av NSF egenkapital og øremerkede post 3 midler.  

 

 

 

 


