
 
 

 

FORBUNDSSTYRET 
 

Protokoll  
 

Møtested Teams    Fordeling Forbundsstyret 
Dato 12.10.22  Kopi  
Møtestart Klokken 15:30   Møtenummer 06/22 
Møteslutt Klokken 17:00  Antall sider 8 
  
Innkalte Cato Bratbakk 

Linda Myrset Dønnem 
Rune Lilledahl 
Noel Pedersen  
Embla Benedicte Gudbrandsen 
Marianne Fredbo 
Anne-Mari Gulbrandsen Moen 
Bjørn Wirum 

Forfall  
  
Fra 
Administrasjonen 

GS 

  
  
 
Agenda: 

1. Godkjenning av dagsorden 
2. Orienteringer og Fremtidige aktiviteter 
3. Saksbehandling 
4. Eventuelt 
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1. Godkjenning av dagsorden  
Referat ligger vedlagt  

2. Orienteringer og fremtidige aktiviteter 

Orienteringer 

Sak Kommentar Vedlegg 

Status SvU SVU har hatt et utvalgsmøte under Trener-
/Lederkonferansen på Lillestrøm 26.-
28.08.2022.  
SVU fremmer en sak til behandling i FS.  
 

•  

Status StU Det blir en annerledes høst for norsk stup, 
når NM senior er flyttet til senhøsten og 
skal avholdes sammen med Landsfinalen 
for første gang. I tillegg kommer NM junior 
og Nordisk som avholdes sammen med 
svømming, også meget uvanlig, og har 
kanskje heller ikke skjedd før. 
Ny landslagstrener er tilsatt, med Espen 
Gilje Bergslien som skal jobbe i tospann 
med Roy Terje som koordinator. Det har 
allerede kommet resultater ut av dette, 
med skikkelige krav for mesterskap, og ikke 
minst en fastsatt liste over stevner som kan 
benyttes for kvalifisering til disse. 

•  

Status VpU  •  

Status SyU Synkron hadde ingenting nytt å melde. De 
ønsker å begynne å bruke «artistic 
swimming» som er den internasjonale 
uttalen. men skulle ha et møte om dette 
før neste FS-møte. 

•  

Status OW  •  

Status MaU  •  

Status LU  •  

Status DU  •  

Status Para Parautvalget jobber aktivt med å 
synliggjøre tilbudene for parautøvere. 
Tiltak vi er inne på er; Landsstevnet kan bli 
med i beregningen av Årets klubb, aktivt 
tilbud til parautøvere tas med i 
beregningen av Årets utviklingsklubb, 
bevisstgjøre klubber på paraansvarlig og 
gjøre tilbudene synlige på hjemmesider og 
sosiale medier.  
- Øvelsesutvalget på UM og NM for 
parautøvere. 
- Synliggjøring av para-informasjon 

•  
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Sak Kommentar Vedlegg 

på svomming.no. 
- Premiering til klubber for å ha 
parautøvere på NM. Siden de ikke er 
medregnet med poeng i rekorder. 
- Planlegging og utvikling av Landsstevnet 
2023. 

Status Hederstegn Gullmerke tildelt Arne Tellefsen, 
Kristiansand Stupeklubb, Alice C. Boyd, 
Vestbyen Svømming og Rune Gran, Kolbotn 
IL, i forbindelse med T/L konferansen på 
Lillestrøm 26-28.august 

•  

Status Anleggsk.  • Innlegg på Innspillsmøte KUD 
22.09.22 

Politisk arbeid   •  

Økonomi/Regnskap  Regnskap pr. 01.09.22 tatt til etterretning.  • Regnskap pr. 01.09.22 

Elite Svømming   •  

Diverse 
 

• 27.09 oppstart Summit 24. Samarbeid 
med OLT og 10 sommeridretter for å 
prøve å øke søkelys på disse idrettene 
og skaffe større inntekter til utøverne.  

• Samtykkeerklæring dopingtest av 
mindreårige toppidrettsutøvere. NSF 
har definert nivået til 
seniorlandslagsutøvere innen 
svømming, stup og para. Pt er det 
ingen utøvere under 18 år på noen av 
disse lagene. Men vi kommer til å 
innhente samtykk på alle mindreårige 
utøvere som skal delta i internasjonale 
mesterskap. 

•  Idrettens Studieforbund er under 
tilsyn av Direktoratet for høyere 
utdanning og kompetanse, HK-dir. 
Tilsynet har blant annet bestått i å ta 
stikkprøver av frammøtelister 
på idrettens kurs gjennomført i 2019 
og 2020 som har mottatt 
voksenopplæringsmidler. I disse 
stikkprøvene fant HK-dir en del 
mangler i henhold til forskrift for 
studieforbund som var gjeldende i 
2019.  
HK-dir har derfor bedt ISF om en 
oversikt over alle frammøtelister på 
innrapporterte kurs som fikk VO-midler 
for 2019 og går over en dag/8 timer. 
Dette tilsvarer 2850 kurs. Timer som 
ikke kan dokumenteres, har HK- dir 

• https://idrettsforbundet.filemail
.com/t/3nT9SylU 

• https://www.tv2.no/sport/et-
toppidrettsliv-i-sus-og-
dus/15139132/ 

•  

http://svomming.no/
https://idrettsforbundet.filemail.com/t/3nT9SylU
https://idrettsforbundet.filemail.com/t/3nT9SylU
https://www.tv2.no/sport/et-toppidrettsliv-i-sus-og-dus/15139132/
https://www.tv2.no/sport/et-toppidrettsliv-i-sus-og-dus/15139132/
https://www.tv2.no/sport/et-toppidrettsliv-i-sus-og-dus/15139132/
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Sak Kommentar Vedlegg 

varslet at vil bli tatt ut av 
innrapporteringsgrunnlaget for 
2019. Dette kan få konsekvenser for 
tildelingen i 2021 og 2022. 
ISF har sendt ut informasjon 
til kursansvarlige, generalsekretærer 
og organisasjonssjefer i særforbund og 
idrettskretser og bedt dem om 
å innhente kursdokumentasjon. Fristen 
for innsending av dokumentasjon er 
14. oktober. For særforbund med 
veldig mange kurs, er fristen 1. 
november. 

 
NSF må dokumentere oppmøtelister pr 
dag, samt timeplaner, for 164 
kursavholdelser for 2019. De aller fleste 
kursene er arrangert av klubbene, og vi har 
derfor bedt om dokumentasjon fra 
kurslærere for disse kursene. En rekke kurs 
er arrangert av NSF sentralt, og disse 
dokumenteres av NSF adm. Fra NSF adm er 
disse personene involvert: Tore de Faveri, 
Kristin Homb, Jan Kjensli, Ingrid Lægreid, 
Cathrine Aa Dalen. 
 
NSF benytter den fellesidrettslige 
plattformen idrettskurs.no for all logistikk 
med kurs. Kursmaler, kompetansetildeling, 
deltakerregistrering, oppmøteregistrering 
osv. gjøres her. For kurs som går over mer 
enn 1 dag, er det ikke tilrettelagt 
registrering av oppmøte og tidsplan pr dag. 
Det er ikke tilfredsstillende for HK-dir, 
derav dette tilsynet. VO-tildelingen for ISF 

er ca. 9 mill NOK pr år. For NSF (inkl. 
klubbarrangører) utgjorde dette ca. kr 
250.000, - i 2019. I forbindelse med dette 
tilsynet estimerer vi et tidsforbruk fra NSF 
adm. på ca 2 ukesverk.  
Et viktig spørsmål å stille er om det er verdt 
å fortsette med VO-tilskudd. 

• Flyte; her planlegges det en 
drukningskonferanse 18-19 jan 2023.  

• Idrettsgallaen. NSF har nominert 
Fredrik Solberg, Tønsberg SK i kategori 
Årets mannlige parautøver.  
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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 14 LEN Ekstraordinær Kongress, Cascais  President 

 20-22 Ledermøte NIF, Scandic Ishavshotell Tromsø President + Visepresident 

 29  Bergen Open Stup President 

 30 Vannpolohelgen, Askøy President 

Juni 9 FS Møte m/adm 10-16   

Juni  04-06 Zeekit ÅM Nasjonal finale, Lambertseter President 

 18 UM Open Water, Fet & Sørumsand Sjekk med Noel  

 18 NM Masters Open Water, Fet & Sørumsand  

 18-03 VM, Budapest  President + GS 

 19  FINA Kongress Budapest  President + GS 

 12-18 VM Para, Madeira, Portugal   

Juli 07-10 NM Langbane Aqvarama Kristiansand  President + GS 

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

 15-19 Arendalsuken Visepresident + JK + KP 

 11-17 EM, Roma ITA President + GS 

 26 FS + Utvalg kl. 09.00 – 15.00   

 26-28 Trener og lederkonferansen, Thon Lillestrøm FS + GS 

September 01-03 NIPA – Ørland President 

Oktober 12 FS møte 06/22, Teams 15:30 – 17:30  FS + GS 

 15-16 NIF´s Anlegg og idrettsrådskonferansen, Scandic 
Gardermoen 

President, Visepresident og 
anleggsrådgiver Erlend Alstad 

 21 Nordisk kongress, Antalya, Tyrkia President 

 22 LEN Kongress, Antalya, Tyrkia President 

 21-23 NM ungdom Svømming, AdO Arena Bergen Rune  

 21-23 NM Junior Stup, Kristiansand Bjørn W. 

 28-30 Nordsjøstevnet 2022, Stavanger President 

November 09 FS møte 07/22, Ullevål Stadion 09.00-16.00  FS + GS 
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 17-20  NM Kortbane Svømming, Stavanger  President 

 18-19 Ledersamling NIF Gardermoen President + Embla 

 18-20 NM Senior og landsfinale Stup, AdO Arena Bjørn W. 

Desember 08-12 Nordisk mesterskap svømming/stup, AdO Bergen  Visepresident 

 03-04 NM Vannpolo, Stavanger Embla 

 13 FINA Kongress   President 

 17-22 VM Kortbane, Australia  President 

 

3. Saksbehandling 

Protokoller 
Saksnummer FS2022-05-01 Saksnavn Protokoller 

Beskrivelse Vedlegg Merknad 

FS • Protokoll FS 05-22 • Godkjent 

VPU   

DU •  •  

STU  • Protokoll 02-22 

• Protokoll 03-22 

• Tatt til etterretning 

• Tatt til etterretning 

SVU • Protokoll 08-22 • Tatt til etterretning 

SYU • Protokoll 04-22 • Tatt til etterretning 

PU   

LU •   

OW •  •  

 
 
 
 
 

Innmeldte saker 
 

Saksnummer FS2022-06-02 Saksnavn Internasjonale dommere til NM 
jr stup 2022 

Vedlegg  

Skrevet av Anna Maja Holm Thorsen Økonomisk 
ramme 

10 000 kr 

Inntekter  

Frister  

Kort 
beskrivelse 

Det er et ønske fra landslagstrener Espen Bergslien å bruke internasjonale dommere i 
NM jr. Dette for å kunne bruke stevnet til VM jr kvalifisering, da øvrige stevner i høst 
kommer for tett opp til uttakstidspunkt.  
 
Andre argumenter er muligheten for våre nyutdannede FINA dommere for å matche 
seg opp mot profesjonelle utenlandske dommere. I tillegg ser man at nivået heves for 
nasjonale dommere i NM sammenheng når det også sitter internasjonale utenlandske 
dommere i panelene. 
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Arrangør Kristiansand Stupeklubb tar 50% av kostnadene som tidligere for å få dette 
gjennomført.  
Stuputvalget søker derfor med dette om støtte til resterende 50% av kostnadene, kr 
10 000.  
 

Styrets 
beslutning 

Vedtatt pr. epost 14.09.  

 
 
 

Saksnummer FS2022-06-03 Saksnavn Klubbpoeng for para i forbindelse 
med ÅM 

Vedlegg  

Skrevet av SvU Økonomisk 
ramme 

 

Inntekter  

Frister  

Kort 
beskrivelse 

Poengene til para i ÅM ble ikke tatt med i beregningen til årets klubb. 
Dette bør innføres fra 2023. 
Foreslår samme type poengberegning som «vanlige» klasser, men 7-5-4-3-2-1, med 
forutsetning om nok deltakere. 1 deltaker → vinneren får 1p, 2 deltakere → vinnere 
får 2p, osv. 
SVU foreslår å innføre dette fra og med ÅM 2023 

Styrets 
Innstilling 

FS støtter forslaget og ber SvU / adm. innarbeide dette inn i poeng beregningen.  

 
 
 

Saksnummer FS2022-06-04 Saksnavn Søknad fra MaU om tillatelse til å 
innføre deltakeravgift for 
Masters-NM 

Vedlegg  

Skrevet av MaU Økonomisk 
ramme 

 

Inntekter  

Frister  

Kort 
beskrivelse 

MaU har de siste årene slitt veldig med å få arrangør til Masters-NM. 
Vi har ennå ikke en arrangør klar for neste år, våren 2023, som bare er 6-7 mnd unna. 
Vi har søkt etter arrangør for 2023 i snart et år, og vi har også tatt direkte kontakt med 
flere aktuelle kandidater. 
 
Hovedproblemet for aktuelle arrangører er totaløkonomien i mesterskapet og en stor 
risiko for å gå på et stort underskudd. 
 
Oslo Idrettslag stod som arrangør av årets Masters-NM på NIH, og de var sporty nok 
og påtok seg arrangementet på meget kort varsel. 
For OI gikk det arrangementet med ca 40.000 kr i underskudd. 
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Vi har i de senere år fått mange nye og fine svømmehaller i Norge, men problemet det 
fører med seg at leie av disse svømmehallene en helg er blitt veldig dyrt. Å leie 
anlegget (helt eller delvis) en helg kan komme opp i flere 100.000 kr. 
 
MaU ser nødvendigheten av en økonomisk "gulerot" for aktuelle arrangørklubber. 
 
MaU ønsker tillatelse til å innføre en deltakeravgift på inntil 300 kr. 
Denne deltakeravgiften vil i sin helhet tilfalle arrangørklubben, og må innbetales 
sammen med vanlig startkontingent. 
 
Eks.: Hvis det kommer 400 deltakere til et Masters-NM, vil det gi arrangørklubben 
120.000 kr i deltakeravgift. 
For noen arrangører vil kanskje hele deltakeravgiften brukes til å betale halleien. 
 
MaU mener at det å innføre en deltakeravgift er "veien å gå", både for å få arrangører 
og for alle deltakere som da får muligheten til å komme å svømme Masters-NM i våre 
beste svømmehaller. 
 
MaU ønsker at det skal bli mer attraktivt å arrangør av Masters-NM, og vi ser spesielt 
2 hovedgrunner der en deltakeravgift vil virke positivt: 
 
1. Dette vil gi arrangøren en økonomisk "startpakke" og en bedre økonomisk sikkerhet 
2. Dette gir arrangøren en god mulighet til å "promotere" mesterskapet / 
arrangementet / bankett, og på den måten selv bidra til å skaffe flest mulig deltakere. 
 
Hvis denne deltakeravgift bidrar til at arrangøren får et økonomisk overskudd, ser 
MaU bare positivt på det, fordi vi får flere fornøyde arrangører og fordi det vil igjen 
føre til økt svømme-aktivitet ute i klubbene. 
Søknadstekst: 
MaU ønsker tillatelse til å innføre en deltakeravgift på inntil 300 kr. 
Denne deltakeravgiften vil i sin helhet tilfalle arrangørklubben, og må innbetales 
sammen med vanlig startkontingent. 
MaU håper FS ser disse utfordringer og godkjenner denne søknaden. 

Styrets 
Innstilling 

FS viser til regelverket GE18.1 står det: 
Startkontingenten fastsettes av arrangerende idrettslag, men må ikke være høyere 
enn den av NSF til enhver tid fastsatte startkontingent til norske mesterskap. 
Den samme setningen er også spesifisert i masters reglene, MGR5: 
Startkontingent fastsettes av arrangerende lag, men må ikke være større enn den av 
NSF til enhver tid fastsatte maksimalgrense. 
Maksprisen for individuell start er kr 100,- 
Så med bakgrunn i lovverket kan ikke FS godkjenne denne søknaden.  

 
 


