Oslo 05.04.2022

Protokoll
Styremøte #4/2022
Teams
05. april kl 18.00 – 20:30
Til stede:
President
Styremedlem Teknisk hurtigløp
Styremedlem Teknisk kunstløp
Styremedlem Teknisk kortbane
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem Bredde
Varamedlem Teknisk kunstløp
Varamedlem bredde
Varamedlem styret
Generalsekretær

Mona Adolfsen
Gunnar Lødding
Christine Isaksen
Christian Pedersen
Sissel Borgen
Anna Solberg
Henning Hagelund
Espen Røtterud Runås
May Alice Aannø
Monica Semb
Håkon Dahl

Forfall:
Visepresident
Varamedlem Teknisk kortbane
Varamedlem Teknisk hurtigløp

Eivind R. Solberg
Frode Midjo
Torbjørn Sørli

Protokollfører: Håkon Dahl

Agenda
20/2022
Protokoll styremøte 3/2022
Vedtak:
Protokoll fra styremøte 3/2022 godkjennes.

21/2022
Forbundslagene
Evaluering og prosess, lag og trenere.
Evalueringen peker på at det i stor grad fungerer veldig bra på elitelaget. Løperne har vært
tydelige på noen forbedringspunkter, som vi jobber videre med. Nærmer oss en struktur for
neste sesong for hurtigløp, både for Elite og Talent. Tilbud til trenere og løpere sendes ut i
løpet av april.
Ny struktur kunstløp, bygger videre på det som startet i fjor. Nytt lag tas ut i april.
Kortbane fortsatt i læring. Tydelighet og kommunikasjon skal bli enda bedre.
Til orientering

22/2022
Økonomisk status
-

Foreløpig regnskap VM2022

Slik det ser ut nå styrer vi mot budsjett for VM, på tross av reduserte billettinntekter. Det vil
si et overskudd på ca 3 millioner. Dette skyldes i stor grad en støtte vi fikk innvilget fra
Innlandet fylkeskommune på 1 mill, og at vi fikk redusert en del kostnader.

-

Sponsorsituasjon

I forhold til sponsorsituasjonen har dessverre Statnett varslet at de ønsker å avslutte avtalen
med oss, når den nå går ut 1.mai. Det vil si at vi per nå ser ut til å få en redusert inntekt for
året ift budsjett. Vi jobber med å få på plass nye avtaler, og har opprettet et nytt
sponsorutvalg.

Vedtak:
Styret godkjenner et justert budsjett i balanse.

23/2022
ISU-congress 2022
For NSF stiller Mona Adolfsen, Eivind Solberg, Gunnar Lødding, Lise Røsto Jensen og Håkon
Dahl til kongressen.

NSF har vært med på å sende et brev til ISU, med en henstilling om å midlertidig utestenge
Russland og Hviterussland fra ISU. Dette har blitt behandlet i ISU-council, og Council har
sendt en henvendelse tilbake til alle medlemsnasjoner om innspill før endelig vedtak.

NSFs forslag til heving av aldersgrensen har støtte fra ISU, og nå også en støtte fra IOC.

NSF sonderer fortsatt i forhold til valg. Styret ønsker å innstille Tron Espeli som
Visepresident, og Øystein Haugen som medlem i teknisk komité hurtigløp.
Til orientering

24/2022
Ledermøtet – status
Program og påmelding er sendt ut. Påmeldingsfrist er 11. april.
Til orientering

Evt.
Sommeris og tidlig is
Sommeris er planlagt i Vikingskipet 29. juli – 14. august
Fosenhallen planlegger oppstart 1. september
Sørmarka Arena planlegger oppstart 10. september
Arena Nordvest planlegger oppstart 1. oktober

Vikingskipet planlegger oppstart i slutten av oktober

Årsregnskap og årsberetning sendes ut til signering før ledermøtet

Jente- og gutteløftet
Gutteløftet er planlagt, mens jenteløftet har noen utfordringer i å gjennomføre. Det jobbes
videre for å få ting på plass.

Neste møte:
6. mai kl 13.00 Scandic Sjølyst, lunch kl 12.00

