
   
 
   
 

Østlandet vektløfterregion 
c/o Nicolai Roness 
Hans Mustads gate 21B 
2821 GJØVIK  Org.nr: 911 784 300 

Møtenummer: 1/2020 
Dato: 15.03.2020 
Klokkeslett:  Kl. 18.00 
Sted:  Facebook videonettprat 
Til stede:  Nicolai Roness, Asta Rønning Fjærli, Janicke Walle Jensen, Christian Lysenstøen, 

Hilde Næss 
Forfall:  Celine Mariell Bertheussen, John Vidar Lund  

 

Regionstyremøte – referat  

01/20 Godkjenning av referat 

Styret godkjenner referat 

02/20 Økonomi 

Leder, Nicolai Roness, redegjorde for status pr. 2.3.2020 

Styret besluttet at fullmakter ifm kontotilgang til medlemmer i styret sendes i 

posten, da det ikke blir fysiske møter på en stund.  

03/20 Status siden sist - leder orienterer 

Orientering om redesignede hjemmesider 

04/20 Mesterskap 

Orientering fra NM 2020 

Jannicke var fotograf i privat regi, men har bildemateriale hun benytter ifm 

styrearbeid.  

05/20 Strategi/handlingsplan/aktivitetsplan  

Handlingsplan ferdigstilles i løpet av halvåret – arbeidsmøte avholdes torsdag 

19.3, kl. 13 på en digital plattform 

All aktivitet avventes 

Delvis digitalisering av kurs kan planlegges, i samråd med Utdanningsutvalget i 

NVF 

06/20 Regiontrenere  

Trenerhonoraret har gått fra kr 4000 til kr 6000 for en helg, med virkning fra og 

med 1. januar. Dette ble vedtatt på e-post.  
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07/20 Utdanning  

Utdanningsansvarlig foreslår dommerkurs i Oslo/Spydeberg i august og/eller 

november 

 

08/20 Fotograf/kommunikasjon  

Det formuleres en porteføljebeskrivelse for Jannicke Walle Jensen, hvor rollen 

som fotograf presiseres. Det legges vekt på blant annet:  

- Hvilke arrangement som skal prioriteres  

- Honorering  

- Reise/opphold 

- Hvordan skille styrearbeid fra den honorerte rollen som fotograf 

- Omfang ifm etterarbeid  

- I forbindelse med fremtidige mesterskap gjør ØVR en henvendelse til 

arrangør om at regionen sender fotograf på formelt oppdrag, slik at 

nødvendige tilganger kan gis.  

09/20 Resultatservice  

Nicolai Roness og Hilde Næss orienterer om status. Etter at NVF ble orientert 

om regiontingets vedtak, ble det besluttet at tilbudet fra Oddbjørn Steen skulle 

godkjennes, og det settes i gang tiltak for å rulle ut prosjektet. Det tas initiativ 

til videomøte med Oddbjørn Steen for å iverksette. 

Videreføres.  

10/20 Eventuelt/postkasse 

Det bestilles HLR-kurs og kurs i akutt skadehåndtering fra Norsk Folkehjelp som 

en del av en Kompetanselørdag. Det skal tilbys nøkkelpersoner i klubbene, 

primært ledere, lagledere og trenere. Dato: 15. august.  


