
 

 

FORBUNDSSTYRET 
 

Protokoll  
 

Møtested Ullevål Stadion 
(Møterom 4062) 

 Fordeling Forbundsstyret 

Dato 09.11.2022  Kopi  
Møtestart Klokken 09:00   Møtenummer 07/22 
Møteslutt Klokken 16:00  Antall sider 14 
  
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 NM 
Ungdom i AdO Arena 22.-23.10.2022. 
NM ungdom bør være et mål for de fleste 
unge svømmere 13-16 år, og et sted hvor 
de kan få mesterskapserfaring. Et måltall på 
ca. 400 deltakere kan være en riktig 
størrelse på mesterskapet 
Deltakerantallet for NM Ungdom var ca. 
260. Dette er ca. 100 starter flere enn for 
2021. Det er også viktig at det er mange 
nok deltakere ift. inntekter for arrangør. 
Fra 2023 er det et ønske om også å få inn 
den siste øvelsen: 1500 fri damer og herrer.  
Denne legges til fredagen – og 800 flyttes til 
søndag.  
For å øke deltakerantallet vil det bli vurdert 
lettere krav spesielt på 200 m og lengre, 
samt at enkeltøvelser vurdere særskilt.  

•  

Status Anleggskom. Erlend Alstad, Linda Myrset Dønnem og 
Cato Bratbakk, deltok på NIF sin anleggs- 
og idrettsrådkonferanse, helgen 14.-16. 
oktober. 

•  

LEN kongress LEN ordinære kongressen ble avholdt i 
Antalya, Tyrkia lørdag 22. oktober. Det var 
påmeldt 50 land. Russland og Belarus var 
ikke til stede. 8 møtte ikke, totalt var det 
42 land til stede under kongressen. 
Gjennomgang av LEN aktivitetsrapport og 
regnskapet for 2021. En bred gjennomgang 
av omorganisering og styrkingen av LEN 
kontoret. Vannpolo vil nå få større fokus og 
får ekstra ressurser, for å gjøre idretten 
enda mer attraktiv. God gjennomgang om 
hvor LEN er i fornying av organisasjon. 

•  

Nordisk kongress Nordisk kongress ble avholdt i Antalya, 
Tyrkia fredag 21. oktober. Gjennomgang av 
siste års aktivitet og økonomirapport. 
Forslaget om at Latvia og Litauen skulle få 
status som fullverdige medlemmer, ble 
vedtatt.  Generell info om LEN og FINA fra 
medlemmene i respektive styrene. 

•  

Økonomi/Regnskap Regnskap tatt til etterretning • Regnskap pr. 01.10.22 
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Sak Kommentar Vedlegg 

Elite Svømming   •  

Diverse 
 

• Cathrine Aa Dalen har fått permisjon 
fra jobben i Norges Svømmeforbund i 2 
år fra 01.01.2023.  

• Prosjektstøtte fra Stiftelsen VI 

• Langsiktig utviklingsprosjekt OLT 

• Trenerattesten  
Pr 01.11 er totalen 2517 attester  

• Prosjektstøtte Norges 
Svømmeforbund fra Stiftelsen VI  
2022  

• Norges Svømmeforbund – 
innstilling 

• Status Trenerattesten  

 
 

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 
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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 

 17-20  NM Kortbane Svømming, Stavanger  President 

 18-19 Ledersamling NIF Gardermoen President + Embla G. 

 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 G. 

 08 FS møte 08/22 Teams 15:00 – 16:00  FS 

 13 FINA Kongress   President 

 17-22 VM Kortbane, Australia  President 

 

 
2023 

Måned Dato Beskrivelse Ansvarlig 

Januar  07 Idrettsgalla, Hamar  President + Visepresident 

 18 Nordisk GS møte, Helsinki  GS 

 18-19 Drukningskonferansen, Flyte, RS Noatun Horten President + Visepresident 

Februar  09 FS møte Teams 15.00 – 17.00 FS 

Mars 11-12 Landsstevnet, Ålesund Marianne F. 

 16 FS møte Teams 15.00 – 17.00  FS 

 17-19 Zeekit LÅMØ helg, 5 steder  FS 

April 21-23 BSF, AdO, Bergen   

 14 FS Møte, Thon Hotell Gardermoen 10.00 – 15.00  FS 

 14-16 Kompetansehelgen, Thon Hotell Gardermoen FS 

Mai 05-07 NM Masters Svømming, Sarpsborg   Noel P. 

 04-07 Bergen Open, AdO Arena Bjørn W. 

 27-29 Zeekit ÅM Nasjonal finale, tba  

Juni 02 Idrettstinget 2023, Scandic Flesland, Bergen   

 26-02 EM Senior Stup  

Juli 01-04 NM Langbane Fredrikstad   

 14-30 VM Langbane Svømming, Stup Fukuoka, Japan   

  FINA Kongress, Fukuoka, Japan  

 31-06 VM Para, Manchester, UK  

August 25 FS-møte 09.00 – 15.00   

 25-27 Trener og lederkonferansen, Thon Lillestrøm FS + GS 

 31-01 NIPA - Ørland  

September    

Oktober 20-22 NM ungdom Svømming, Tba  

 20-22 NM Junior Stup, AdO Bergen   

 27-29 Nordsjøstevnet 2023, Stavanger  

November 16-19  NM Kortbane Svømming, AdO Bergen   

Desember 05-10 EM Kortbane, Bucuresti Romania    
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3. Saksbehandling 

Protokoller 
Saksnummer FS2022-07-01 Saksnavn Protokoller 

Beskrivelse Vedlegg Merknad 

FS • Protokoll FS 06-22 • Godkjent 

VPU   

DU • Protokoll 03-22 • Tatt til etterretning 

STU    

SVU • Protokoll 09-22 • Tatt til etterretning 

SYU  •  

MaU • Protokoll 02-22 • Tatt til etterretning 

PU • Protokoll 02-22 • Tatt til etterretning 

LU • Protokoll 01-22 

• Protokoll 02-22 

• Tatt til etterretning 

• Tatt til etterretning 

PU   

OW • Protokoll 05-22 • Tatt til etterretning 

 

Innmeldte saker 
 

Saksnummer FS2022-07-02 Saksnavn Oppdatering av Lov Norges 
Svømmeforbund 

Vedlegg • Oppdatering av ny lov Norges Svømmeforbund 

• Lov for Norges Svømmeforbund  

Skrevet av  Økonomisk 
ramme 

 

Inntekter  

Frister  

Kort 
beskrivelse 

 
 

Styrets 
beslutning 

Vedtatt 

 
 

Saksnummer FS2022-07-03 Saksnavn H.M Kongens pokal rev. Regler 

Vedlegg • Regler for tildeling 

Skrevet av GS Økonomisk 
ramme 

Ca 8.000.-  

Inntekter  

Frister  

Kort 
beskrivelse 

 

Styrets 
Innstilling 

Reglene er tydelig for at vi skal kunne søke om flere kongepokaler til flere grener så 
må grensen til grentilskudd nåes 1500 medlemmer og 20 klubber. 
Noe usikkerhet noe retningslinjene til para, administrasjon følger opp med Norges 
Idrettsforbund for ytterligere klargjøring.  
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Saksnummer FS2022-07-04/SvU 2022-22 Saksnavn Deltakelse på mesterskap for 
svømmere med utenlandsk 
statsborgerskap 

Vedlegg  

Skrevet av SvU Økonomisk 
ramme 

 

Inntekter  

Frister  

Kort 
beskrivelse 

I forbindelse med NM ungdom er det kommet flere innspill fra klubber knyttet til 
godkjenning av utenlandske svømmere.  
 
Det er slik at flere svømmere har klart krav som er for nærme mesterskap til å rekke 8 
ukers fristen for å søke. Noen har søkt etter frist og fått nei – og noen er påmeldt uten 
å ha fått godkjenning. Det bør være tydeligere info om dette slik at vi unngår «skuling» 
blant svømmerne. Det er også en litt uklar tekst hvor det ett sted står mesterskap og 
et annet sted NM 

1. En svømmer har deltatt på ÅM i 2022 uten å ha søkt tillatelse. Hun har ikke 
søkt godkjenning før NM Ungdom, og kan da ikke delta her.  

2. Klubben har ansvar for at påmelding er gyldig, men det er "usikkerhet" om 
alle følger regelen om å få svømmer godkjent, eller om noen bare melder 
på.  

3. Det praktiseres ingen kontroll ved påmelding, og forstår også at det ikke er 
mulig å kontrollere uten en passkontroll (virker som overkill) 

Regelen er vel grunnet i at det ikke skal hentes inn utenlandske svømmere for å sette 
stafettrekorder eller liknende. Om denne situasjonen er tilsvarende for 13-16 åringer 
er usikkert.  
 

Utvalgets 
vurdering 

Det er en 8 ukers frist for å søke deltakelse til mesterskap for svømmere uten norsk 
statsborgerskap. Denne fristen var nok riktig når alt gikk via post. Når det nå kan 
sendes digitalt ber vi om at fristen vurderes.  
 

Utvalgets 
beslutning 

SVU ber om at det vurderes følgende:  

• Frist for innsending av søknad og dokumentasjon settes til samme dato som 
påmelding til mesterskap. 

• Søknad gjelder for alle mesterskap, også ÅM 

• Dersom søknaden er ufullstendig ved frist så avvises søknad.  

Saksinfo fra 
adm 

Dagens regelverk: 
NSFs generelle regler 
https://svomming.no/wp-content/uploads/2022/09/GE-generellereglerforidretten-
30092022.pdf 
GE 28 Krav for deltagelse i mesterskap 
28.4 Utenlandske statsborgere med registrert bostedsadresse i Norge, kan søke NSF 
om starttillatelse for deltagelse i norske mesterskap. Søknaden må dokumentere at 
søkeren har oppholds- og/eller arbeidstillatelse i Norge. Søknad om starttillatelse må 
være NSF i hende senest 8 uker før første dag av angjeldende mesterskap. 
Etter at enkelte klubber ble litt for oppfinnsomme, så det er konkretisert på nettsiden 

https://svomming.no/wp-content/uploads/2022/09/GE-generellereglerforidretten-30092022.pdf
https://svomming.no/wp-content/uploads/2022/09/GE-generellereglerforidretten-30092022.pdf
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og i informasjon til klubbene følgende:  
Det er klubben som skal søke om starttillatelse for utenlandske statsborgere i NM, og 
søknaden skal inneholde følgende: 
Navn, fødselsdata, adresse, postnummer og sted 
Kopi av bostedsattest fra Folkeregisteret 
Søknaden sendes til post@svomming.no  
Frist er 8 uker før angjeldende mesterskap arrangeres. 
Starttillatelsen gjelder for hele kalenderåret, man søker altså én gang pr år. 
Bostedsattesten må være datert i det året som søknaden gjelder for. 
Dette siste dokumentet kan man nå få tilsendt elektronisk samme dag man ber om det 
(har vært mer tidkrevende tidligere). Det er utøver/foresatte som må «bestille» 
bostedsattesten. 
 
Praktisering: 
1: NSF Adm godkjenner alle søknader som er sendt innen fristen og som har 
bostedsattest datert for året det gjelder.  
2: Vi har ikke noe register for nasjonalitet på utøvere, så det kan tenkes at utenlandske 
statsborgere har deltatt på NM uten at de har søkt om starttillatelse. Men klubbene 
har ansvar for å melde på i henhold til regelverk. 
3: Vi har ikke praktisert at utenlandske statsborgere må søke om starttillatelse i ÅM. 
ÅM arrangeres etter mesterskapsbestemmelsene, men har allikevel en annen profil 
enn et ordinært NM. Hvis vi skulle hatt søknad til ÅM, så hadde det vært svært mange 
utøvere som ikke hadde fått starttillatelse, fordi klubben ikke søker innen fristen på 8 
uker. Svømmerne kvalifiserer seg til ÅM på bakgrunn av resultater i LÅMØ. 
 
SVU sitt forslag: 
Søknad om starttillatelse samtidig med påmeldingsfrist. 
2 uker er svært kort tid før et mesterskap. 
Det kan virke fristende for noen klubber å hente utøvere som bor i Norge i kort tid. 
Det kan være at nåværende 8 ukers frist for søknad skyldes at ting tok lenger tid 
(postgang) tidligere, men det kan også være slik at man vil sikre seg at utøveren faktisk 
bor i Norge over en lengre periode (unngå at klubber «shopper» utøvere). 
Og: Samme hvilken frist man har, så vil det være klubber som glemmer å søke om 
starttillatelse. 
 
Videre foreslår SVU: «Dersom søknaden er ufullstendig ved frist så avvises søknad.» 
Det er tilfeller hvor klubber søker, men feil dokumentasjon er lagt ved. Vi ber da om 
riktig dokumentasjon. 
Det vil ikke være veldig smidig av oss å avvise en søknad fordi de har feil type 
dokumentasjon – når de kan skaffe riktig dokumentasjon. 
Behandlingsperioden er blant annet til for å veilede/rettlede/få inn riktig 
dokumentasjon. 
 
Bestemmelsen om tidsfrist er krise for de som er for seine – forslaget til SVU vil bare 
flytte problemene nærmere mesterskapet. 
 
Andre spørsmål som man bør stille seg: 
Skal det være mulig for utenlandske statsborgere å være med i NM? 
Det er ingen selvfølge. 

mailto:post@svomming.no
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Man kan komme i situasjoner hvor hele finaleheat består av utenlandske statsborgere. 
Er det ønskelig? 
 
NSFS generelle regler, GE 12.5 sier følgende: 
En utenlandsk statsborger som er medlem i norsk idrettslag, har rett til å representere 
sitt hjemlandske idrettslag i hjemlandets nasjonale mesterskap. 
Utenlandske statsborgere kan med andre ord delta i sitt hjemlands mesterskap, uten 
at det medfører overgang. 
Det er vanskelig for å se at FS skal kunne tillate en form for prøveordning for GE28 
som innebærer at fristen for å søke om starttillatelse er 2 uker. Det bør absolutt 
behandles på Forbundstinget. 
34 utenlandske statsborgere fra 20 klubber har fått starttillatelse for 2022. 
4 utøvere var for seine med å søke om starttillatelse til UM. 
Nasjonalitet 
Det kan godt være at NSF må ha et system for å registrere nasjonalitet. 
F.eks. kan det registreres i medley.no, men da må utøverne legitimeres. 
Men har man gjort det én gang – så er det lagret. 

Styrets 
Innstilling 

FS støtter ikke beslutningen/innstillingen til Svømmeutvalget. En eventuell endring må 
etter FS vurdering gjøres i forbindelse med Forbundstinget 2024.  

 
 
 

Saksnummer FS2022-07-05 Saksnavn Innspill til kandidat som NIF 
President  

Vedlegg  

Skrevet av President Økonomisk 
ramme 

 

Inntekter  

Frister  

Kort 
beskrivelse 

I 2023 er det Idrettsting og her skal det velges ny idrettspresident og styremedlemmer 
for de neste fire årene. Valgkomiteen i NIF har satt 10. desember som frist for 
innsendelse av kandidater til verv i NIF styret.  
 
Etter en sondering har Forbundsstyret invitert NIF styremedlem Zaineb Al-Samarai for 
en prat. Dette ble gjort på et arbeidsmøte 14. september.  
 

Styrets 
Innstilling 

NSF vil foreslå Zaineb Al-Samarai som presidentkandidat til NIFs valgkomite i 
forbindelse med Idrettstinget i 2023.  
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Saksnummer FS2022-07-06 Saksnavn Lisens 2023  

Vedlegg  

Skrevet av  Økonomisk 
ramme 

 

Inntekter  

Frister  

Kort 
beskrivelse 

Pris 2022: 
9-12 års lisens: 350,- 
Startlisens 13 år og eldre: 750,- 
Gjelder kalenderåret det betales (skal man være med på et stevne i desember må full 
pris betales). 
Pengene har blitt fordelt slik i 2022 (krets samme sum hvert år, NS konsumprisindeks, 
Idrettens Skadetelefon + Gjensidige litt økning hvert år): 
1: 50 kroner til lokal krets 
2: 197 kroner til bladet Norsk Svømming 
3: 66 kroner til Idrettens Skadetelefon (320.000) for de over 13 år 
4: 60 kroner til Gjensidige (290.000) for de over 13 år 
9-12 år inntekt til NSF: 203 
 
Startlisens 13 år og eldre inntekt til NSF: 373 
Startlisens 2023 
Nå som bladet Norsk Svømming ikke skal gis ut lenger, så kan vi lage en ordning for de 
som betaler på slutten av året. 
Idrettens Helsesenter anbefaler at vi ikke går for langt ned i pris; det vil bli dyrere 
premie i årene framover, og det er ikke så smart å senke prisene, for deretter å måtte 
øke kort tid etterpå. 
Forslag for 2023 
9-12 års lisens: Kr 200,- 
Lisens i november og desember: Halv pris, dvs 100,- 
Startlisens 13 år og eldre: Kr. 600,- 
Lisens i november og desember: Halv pris, dvs 300,- 
Pengene fordeles slik: 
1: 50 kroner til lokal krets 
2*: 70 kroner til Idrettens Skadetelefon for de over 13 år 
3*: 65 kroner til Gjensidige (290.000) for de over 13 år 
9-12 år inntekt til NSF: 150 (minus 53 ift 2022) 
Startlisens 13 år og eldre inntekt til NSF: 415 (pluss 42 ift 2022) 
*=estimat. Det vil bli dyrere for hvert år 
Det blir for tidlig med halv pris allerede i oktober. 
Da vil de som konkurrerer i september vente til oktober med å betale. 

Styrets 
Innstilling 

Støttes og innføres ny ordning fra 01.01.2023 med 9-12 års lisens kr 200.-, 13 og eldre 
600.- med ½ pris november og desember. 
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Saksnummer FS2022-07-07 Saksnavn Budsjett 2023  

Vedlegg  

Skrevet av GS Økonomisk 
ramme 

 

Inntekter  

Frister  

Kort 
beskrivelse 

Svømmeutvalget 175.000.- 
Stuputvalget 500.000.- 
Open Water utvalget 75.000.- 
Synkronutvalget 75.000.- 
Vannpoloutvalget 115.000.- 
Mastersutvalget 30.000.- 
Elite svømming 5.000.000.- 
Elite para 700.000.- 
Støtte internasjonale konkurranser i Norge 500.000.- (Ny søknadsfrist 01.12.2022 hvis 
FS fortsetter ordningen) 

Styrets 
Innstilling 

Vedtatt følgende:  
Svømmeutvalget 175.000.- 
Stuputvalget 500.000.- 
Open Water utvalget 75.000.- 
Synkronutvalget 75.000.- 
Vannpoloutvalget 115.000.- 
Mastersutvalget 30.000.- 
Elite svømming 5.000.000.- 
Elite para 700.000.- 
Støtte internasjonale konkurranser i Norge 500.000,- 

 
 
 
 

Saksnummer FS2022-07-08 Saksnavn Større bevissthet i klubber om 
tilbud – og mer synlighet 

Vedlegg  

Skrevet av Parautvalget Økonomisk 
ramme 

 

Inntekter  

Frister  

Kort 
beskrivelse 

I Virksomhetsplan 2022-2025 er strategier innen Aktivitetsutvikling at det skal jobbes 
for at klubber skal ha et mer bevisst forhold til paratilbud og at det blir mer synlig at 
de har eller kan ha tilbud. NSF sentralt og også våre klubber vil i større grad bli målt på 
tilbud til og oppfølging av paraktivitet. 
Hvordan kan vi jobbe for at større bevissthet og økt synlighet i klubbene? Hva er 
eventuelle begrensende faktorer i klubbene og hvordan minimere disse? 
 

Utvalgets 
vurdering 

Utvalget synes det er viktig å synliggjøre tilbud for parautøvere i klubb, både innad i 
klubben og ut i samfunnet. Og det er flott at klubber kan bli målt på hva slags 
paratilbud de har. 
Samtidig er det viktig å følge opp at klubbene har en paraansvarlig, og at den 
paraansvarlige må bli fulgt opp og veiledet for at de skal skjønne hva rollen innebærer. 
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Utvalgets 
beslutning 

1) Utvalget ønsker Landsstevnet skal være med i beregningen av Årets klubb. 
2) Utvalget ønsker at aktivt tilbud til parautøvere skal tas med i beregningen av Årets 
utviklingsklubb. 

Styrets 
Innstilling 

FS takker for innspillene og utfordrere utvalget om å bearbeide saken bedre og 
komme tilbake med konkrete forslag.  

 
 
 

Saksnummer FS2022-07-09 Saksnavn Bonus toppidrett  

Vedlegg  

Skrevet av Marianne Fredbo Økonomisk 
ramme 

 

Inntekter  

Frister  

Kort 
beskrivelse 

NSF ønsker å stimulere til bedre prestasjoner for utøvere innen toppidretten. 
Ett av virkemidlene våre er bonuser/premier for ulike rekorder. Det er naturlig at 
denne ordningen gjennomgås med jevne mellomrom. Ønsket er derfor at vi har en 
gjennomgang av de ulike ordningene som er i dag og evaluerer. 

Utvalgets 
vurdering 

Norgesrekord senior antall: 
2014: 49 norgesrekorder 
2019: 44 norgesrekorder 
2022: 2 norgesrekorder 
  
Paranorgesrekorder antall: 
2021: 26 
2022: 2 
Fredrik Solberg er den eneste under 110%, og sto for 18 av norgesrekordene i 2021. 
De øvrige norgesrekordene var over 110%. 
Norgesrekord for senior utløser 2000 kr til utøver i dag. 

Utvalgets 
beslutning 

Utvalget går for følende forslag til FS: 
Parautøvere får bonus på kr 2000 når rekorden settes på en øvelse som svømmes 
internasjonalt på EM, VM og PL. Tiden skal være under 110% av verdensrekord på 
langbane. 

Styrets 
Innstilling 

Vedtak:  
Bonus for norske senior rekorder i nasjonale konkurranser: 2000.- 
Parautøvere får bonus på kr 2000 når rekorden settes på en øvelse som svømmes 
internasjonalt på EM, VM og PL. Tiden skal være under 110% av verdensrekord på 
langbane. 
Bonus for norske seniorrekorder satt i EM, VM eller OL: 5000,-  
Medaljebonus EM: Bronse: 10.000,- Sølv: 20.000,- Gull: 30.000, - 
Medaljebonus VM og OL: Bronse: 30.000, Sølv: 40.000, - Gull: 50.000, - 
Bonus gjelder innen svømming, para og stup i seniorklassen. 
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Saksnummer FS2022-07-10 Saksnavn Bilder og streaming 

Vedlegg  

Skrevet av SvU Økonomisk 
ramme 

 

Inntekter  

Frister  

Kort 
beskrivelse 

Barneidrettsbestemmelsene medfører at NM ungdom, ÅM og LÅMØ ikke vil streames. 
NM kortbane og NM langbane har unntak.  
 
Enkelte arrangører har egne fotografer som tar bilder. I tillegg kan det være fotografer 
fra mediene som møter opp på stevner.  
 
Det bør lages et enkelt skriv som håndterer bilder iht barneidrettsbestemmelsene og 
GDPR. Både hvem som kan ta bilder og hvordan de lagres og deles. Samtykke skal 
være føringen for svømmere under 16 år.  
 

Utvalgets 
vurdering 

SVU ønsker tydelige regler og føringer for mesterskap og mønstringer. Disse bør også 
være førende for andre approberte stevner 

Utvalgets 
beslutning 

SVU ber NSFs administrasjon utarbeide klare retningslinjer for samtykke, GDPR og god 
«bildeetikk» 

Styrets 
Innstilling 

FS ber administrasjonen utarbeide klarer retningslinjer.  

 
 

Saksnummer FS2022-07-11 Saksnavn Søknad om støtte til North Sea 
Swim Meet (NSSM) 2023  

Vedlegg • Kopi av budsjett for NSSM 2023 

• Kopi av søknad fra Rogaland Svømmekrets 

Skrevet av Rogaland Svømmekrets Økonomisk 
ramme 

200.000.- 

Inntekter  

Frister  

Kort 
beskrivelse Søknad om tilskudd til NSSM for å sikre videre internasjonal satsing – 

se egen vedlagt søknad fra Rogaland Svømmekrets (RSK). NSSM har 
50 års jubileum i 2023, og vi ønsker å starte planlegging av neste års 
stevne tidlig. Dette vil gi oss muligheten til å arrangere et enda større 
og bedre NSSM enn foregående år. RSK søkte om årlig støtte for 
årene 2022,2023 og 2024 i 2021. FS vedtok i Sak FS2021-08-03 å 
støtte Nordsjøstevnet 2022 med kr. 150.000,- 

Bakgrunnen for at søknadsbeløpet, for 2023, er økt til 200.000 er at 
dette er et jubileumsår. 
 

Styrets 
Innstilling 

Saken utsettes til neste FS møte.  
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Saksnummer FS2022-07-12 Saksnavn Navneendring til artistisk 
svømming  

Vedlegg  

Skrevet av Anniken Skiebe Heiland Økonomisk 
ramme 

 

Inntekter  

Frister  

Kort 
beskrivelse 

FINA og LEN har endret navn fra synkronsvømming til artistisk svømming. 

Utvalgets 
vurdering 

NSF skal endre navn i tråd med FINA og LEN til artistisk svømming 

GS vurdering Støttes  

Styrets 
Innstilling 

Vedtatt 

 
 

Saksnummer FS2022-07-13 Saksnavn LEN Open Water komiteen 

Vedlegg  

Skrevet av Linda Myrset Økonomisk 
ramme 

 

Inntekter  

Frister  

Kort 
beskrivelse 

LEN OPEN Water komiteen ble suspendert i august 2022.  

Styrets 
Innstilling 

FS vedtar å støtte Dag Rinden på nytt i et eventuelt nytt valg.  

 
 
 

Saksnumm
er 

FS2022-07-14 Saksnavn FINA OASP-midler 2023 

Vedlegg  

Skrevet av GS Økonomisk ramme  

Inntekter  

Frister  

Kort 
beskrivelse 

FINA lyser ut årlig prosjektmidler innenfor sitt Olympic Aquatics Support Programme (OASP). 
En av forutsetningene for å kunne søke, er at forbundet har gjennomført FINA National 
Federations Survey. Dette er en spørreundersøkelse fra FINA, som NSF har besvart høst 2021 
og høst 2022. Spørsmålene dreier seg i stor grad om organisasjon, regler/lover, demokratiske 
prosesser, utøvermedvirkning, transparens og kontroll, visjon/strategiplaner, integritet og 
etiske standarder. 
For 2022 oppnådde NSF 11 av 20 mulige poeng. For 2023 har vi forbedret oss fra 11 til 15 
poeng. Dette gjør at vi for 2023 innvilges en bonus på USD 5000,- og kan dermed totalt søke 
USD 30000,-. 
Minst ett prosjekt må rettes inn mot forbedring av «good governance» (virksomhetsstyring), 
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og minst 75% av midlene må benyttes på prosjekter innenfor «Athletes programmes». NSFs 
prosjekt for kvinnelige trenere, som vi fikk midler til i 2022, er godt innenfor dette, og vi 
ønsker å videreføre og utvikle dette videre i 2023. 
Innenfor «good governance» ønsker vi å søke på prosjekt «Implementering av etiske 
leveregler for internasjonal representasjon». Vi tar utgangspunkt i NIFs leveregler 
(https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/7f36f46052bc4ee093a13d0b1a6aa44a/39_
22_nif_etiske-leveregler-for-internasjonal-representasjon-2.pdf) og lager en plan for 
implementering av disse for NSF. 
 

Styrets 
Innstilling 

NSF søker på følgende FINA OASP prosjekter for 2023; 
Implementation of ethical guidelines for international representatives (maksimum 25% kan 

benyttes til dette) 

Female coaches (minimum 75% av midlene må benyttes til dette) 

 

 
 

 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/7f36f46052bc4ee093a13d0b1a6aa44a/39_22_nif_etiske-leveregler-for-internasjonal-representasjon-2.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/7f36f46052bc4ee093a13d0b1a6aa44a/39_22_nif_etiske-leveregler-for-internasjonal-representasjon-2.pdf

