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PROTOKOLL FRA E-POSTVEDTAK 05.12.2019 

 

Sted:  E-post 

Tid:  Torsdag 05. desember 2019 

 

Til stede: Siri Barfod (SB), president  

Hernan Maquieira (HM),  visepresident     

Åse Østvold (ÅØ) Medlem 

Anne Kristiansen (AK) Medlem 

  Terje Hoel (TH)  Medlem 

  Helene Midtlien Langlie (HML) Ungdomsrepresentant 

 

Uten stemmerett: 

  Alf stokke 

   

 

  

   

Neste styremøte(r): 4. januar 2020 Beitostølen 

 

Pkt. Sak: Ansvar Frist 

1 VEDTAKSAKER   

Sak 48 

19-20 

Idrettens Barnerettigheter og Bestemmelser om Barneidrett 

NHF har siden implementeringen av «Idrettens Barnerettigheter og 

Bestemmelser om Barneidrett» i konkurranseregelverket, forholdt seg 

til dette, og arbeidet målrettet for å følge det som har vært oppfattet 

som et vedtak. NIF ønsker at det skal være et eget vedtak i denne 

saken, og det foreslås derfor at vi nå vedtar at NHF følger «Idrettens 

Barnerettigheter og Bestemmelser om Barneidrett» 

 

Vedtak: 

NHF vedtar å følge «Idrettens Barnerettigheter og Bestemmelser om 

Barneidrett», og implementere dette på best mulig måte, slik at alle 

våre klubber, trenere, aktivitetsledere, TDer, og annet støttepersonell er 

informert og overholder bestemmelsene. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 49  

19-20 

Retningslinjer for ungdomsidrett 

NHF er svært opptatt av ungdomsidrett, og følger i dag NIFs 

retningslinjer for ungdomsidrett. Forbundet har ikke fattet et formelt 

vedtak om dette, noe som burde vært gjort når retningslinjene kom i fra 

NIF. 

 
Vedtak: 

NHF vedtar å følge NIFs retningslinjer for ungdomsidrett og 

implementere dette på best mulig måte, slik at alle våre klubber, 
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trenere, aktivitetsledere, TDer, og annet støttepersonell er informert og 

overholder retningslinjene. 

 

Enstemmig vedtatt 

Sak 50 

19-20 

Økonomi som barriere 

Sporten vår har stort fokus på inkludering, og det er ingen som er tjent 

med at personer blir stående på utsiden av vår sport grunnet for høye 

avgifter i form av medlemsavgift, treningsavgift, lisens eller 

påmeldingsavgifter. Det foreslås derfor at NHF sentralt skal opprette 

en støtteordning for personer/familier med lav inntekt. Klubben kan 

søke på vegne av enkeltpersoner om tilskudd til overnevnte kostnader. 

Enkeltpersoner/familier kan også søke direkte til forbundet. Hver 

søknad vil bli behandlet enkeltvis. Det er ingen søknadsfrist på dette, 

og søknadene vil bli behandlet løpende. 

 

Vedtak: 

Det opprettes en støtteordning for personer/familier med lav inntekt, 

hvor klubbene kan søke på vegne av enkeltpersoner om tilskudd til 

følgende kostnader: medlemsavgift, treningsavgift, lisens og 

påmeldingsavgifter. Enkeltpersoner/familier kan også søke direkte til 

forbundet. Hver søknad vil bli behandlet enkeltvis. Det er ingen 

søknadsfrist på dette, og søknadene vil bli behandlet løpende. 

 

Enstemmig vedtatt 
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Siri Barfod    Hernan Maquieira 

President   Visepresident 
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Styremedlem   Styremedlem  Styremedlem                   Styremedlem 


