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Styremøte nr 4.2015 - 2017:

Saker

REFERATSAKER
1. Styremøte nr. 3 (2015-2017) ble godkjent
RAPPORTERING
2. Regnskapsrapport pr. 30.04 2016 ble tatt til etterretning.
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Presidenten
Utvalgene
Administrasjonen
Internasjonalt

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER
20.
21.
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25.

Årsregnskap 2015
Konkurranseregelverk
Arrangementsselskap
Europacup 2017
Søknad Olympiatoppen/DNB om midler til satsing på rekruttering
Barneidrett og gjeldende regelverk.

26.

Eventuelt

Diskusjons og vedtakssaker
Alle sakene ble presentert i styremøtet

20.
Årsregnskapet ble presentert.
Det er stor usikkerhet rundt overføringer på post 2 og post 3 fra idrettsforbundet. Det er informert
i styret tidligere om endrede tildelingskriterier i 2016. Det er informert om fra NIF at vi vil få
tilskuddsbrev for post 2 og 3 den 16. juni.
Styret forholder seg til de kostnadsreduseringer som ble foreslått i styremøtet i april.

21.
Nytt konkurranseregelverk
Reglementet ble presentert av Erik Jungeling som deltok på telefon under behandlingen av denne
saken. Regelverket var på forhånd sendt på høring til arrangementsutvalget, Barne og
ungdomsutvalget og eliteutvalget. Det nye konkurranseregelverket er basert på forbundets
tidligere konkurranseregler, men revidert etter ITU, NIF og barne og ungdomsregelverket.
Norges Triatlonforbund
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Vedtak: Konkurranseregelverket slik det foreligger 10. mai vedtas. .
22.
Arrangementsselskap
Det ble informert fra Arild Mjøs Andersen om status iforhold til arrangementsselskap. Det er
avholdt møter med aktuelle partnere. Nytt møte med aktuell partner avholdes i starten av juni

23.
Europacup 2017
Styret ønsker å fortsatt arrangere europacup i Norge. Det har også kommet signaler fra ETU om
ønske om at Norge skal arrangere U23 i 2017.
Vedtak: Tønsberg og Tønsberg Triathlonklubb er kandidat for europacup også i 2017. Det
opprettes dialog med Tønsberg om dette.
24.
Søknad Olympiatopp/DNB
Det ble informert om muligheter for å søke om ekstra midler for satsing på rekrutteringstiltak.
Dette er gjort mulig fra et sponsorat mellom DNB og Olympiatoppen.
Eliteutvalget og sportssjefens innstilling om å søke stipend for regionale rekrutteringstiltak ble
vedtatt
25
Barneidrett og gjeldende regelverk
Det ble orientert fra Presidenten om gjeldende regelverk for barneidrett i Norge. Triatlonforbundet
følger barneidrettsbestemmelsene, men det er et ønske og behov for at det veiledes i
organisasjonen rundt dette.
26
Eventuelt
Det ble gitt en kort status fra gruppen som arbeider med Hederstegn. Innstilling klar til neste
styremøte

Oslo 10.05.2016

Arild Mjøs Andersen
President
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