
 
 

Referat VIHF styremøte 1. 23.02.2022 
Via Teams 

Kl 21:00-22:50 

Møtte: Ingvild, Stigur, Maria, Mona, Finn Helge, Bjarne, Thea, Ingrid Marie 

 Årsmøte NIHF 19-20/3 
o Representant(er) fra VIHF  

 Finn Helge Stene valgt til å representerer VIHF 
 

 Dommere i VIHF 
o Opprette ny fb side for VIHF-dommere 

 Ingrid Marie oppretter fb side 
o Sjekke med Ine hvem som faktisk har lisens og legge disse til ny side. 

 Ingrid Marie sjekker 
o Må være medlem av VIHF 2022 for å bli lagt til ny dommerside 
o Oppdatere VIHF-siden om dommere iht info fra punkt over. 

 Ingrid Marie. 
o Dommerseminar-VIHF. Et ønske fra dommere. Høre med Fi Pugh 

 Arrangeres via teams 
 Åpne for flere dommere fra andre deler av landet? 
 Dekkes av VIHF for egne dommere 

 

 Barn Ungdom & Fritid: BUF – lage aktivitetsplan for våren 2022 
o Maria lager et forslag til aktiviteter for våren 2022 

 
 Stevner vår og sommer 2022 

o Vintercup-2 Wenaashallen 
 Stevnet ble gjennomført uten noen form for problem 
 Tilbakelevering av anlegg etter stevnet gikk greit. Ingen ekstra gebyr. 
 Sportfengur:  

 Fungerte over all forventing og både sekretariat og dommere 
var fornøyd. 

 Språk kan med fordel forbedres 

 

 

 



 
 
 

 Lage budsjett for stevnene fremover 
o Viktig å få med alle utgifter 

 Leie Wenaashallen (vintercup) 
 Premier 
 Dommere 
 Kiosk 
 Teltstaller (MNM/ NM) 
 Annen teknisk installasjon som ipad må dekkes inn over flere stevner 
 Stevner og kurs i regi av VIHF må i løpet av året bidra til å dekke alle 

faste kostnader som forsikring/strøm/ vedlikehold 
 Ingvild lager et forlag til budsjett 

 
 
 
 

o Vintercup -3 
 Gjennomføres i Wenaashallen 
 Bestemme deltakeravgift med hensyn på ovenfor nevnte utgifter 

(inntekt fra kiosk + deltakeravgift må gi et lite pluss i regnskapet) 
 Sende ut invitasjon i Sporti asap 
 Skaffe dommere, 5 stk begge dager om mulig. 

 

o Midtnorsk mesterskap WR 20-22 mai 
 Presentere dommerne 

 Hulda G. Geirsdottir 
 Olafur Arnason 
 Petur Vopni Sigurdsson 
 Heri Djurhuus Dahl 
 Trine Lassen 
 Stigur Sæland 

 Bestemme program / antall deltakere 
 Hoveddommer: Stigur spør Hulda G. Geirsdottir 
 Stevneleder: Sportsutvalget ser på dette 
 Påmelding: Sportsutvalget ser på dette asap 
 Hente inn tilbud teltstaller 

 FH skaffet den 21. februar 
 Hente inn pris på høy og flis/sagmask 
 Budsjett må på plass 



 
 

 
 
 

 Oppdatere VIHF-siden med det nye styret 
o Gjennomført av Ingrid Marie 22. februar 

 
 Internkontroll av det elektriske anlegget / bestille el-kontroll 

o Bjarne sjekker med MCP og bestiller kontroll 
 

 Brannvarslingsutstyr: Årskontroll 
o Bjarne sjekker/ bestiller med Kjetil Gjul 

 

 Politiattest 
o Alle i styret sender inn søknad, inkl varamedlem 
o Finn Helge valgt som politiattestansvarlig og han sender hvert enkelt 

styremedlem et bekreftelsesskriv fra VIHF som skal følge med søknaden. 
o Alle sender inn i løpet av uke 9 (neste uke) 

 

 Salg av småhyttene, ref vedtak årsmøte 
o Annonserer via: 

 Finn.no 
 Markedsplass på fb 

o Thea lager annonse og legger ut 
o Visningsdag lørdag 5. mars 
o Kl 14-16 
o Kan ringe Bjarne og få vist hyttene utenom dette tidspunktet 
o Budfrist: 06.03.2022 kl 20:00 

 

 Ny startboks 
o Tilbud fra Kitech v/ Svein Lodve Bjermeland på ca 90.000,- + mva med 

utgangspunkt i skisse lik lånt startboks under NM.  
o Vi etablerer en arbeidsgruppe som sammen med Svein Lodve går gjennom 

forbedringspunkt iht lånt startboks 
 Stian Pedersen, Stigur Sæland, Mona Tysland Lillehagen, Bjarne 

Øvstedal, Ingrid Sofie Krogsæter, Finn Helge Stene. Ingrid Marie Larsen 
o Oppstartsmøte blir uke 9. Finn Helge avtaler og kaller inn. 

 



 
 
 

 


