
 
 

 

 

 
           Oslo 18.08.2022  

Protokoll  
 
Styremøte #6/2022  
Teams 
 
 
Til stede:  
President     Mona Adolfsen  
Visepresident    Eivind R. Solberg  
Styremedlem Teknisk hurtigløp  Gunnar Lødding  
Styremedlem     Anna Solberg  
Styremedlem Bredde    Henning Hagelund  
Varamedlem Teknisk kunstløp  Espen Røtterud Runås  
Styremedlem Teknisk kortbane  Christian Pedersen 
Varamedlem Teknisk kortbane  Frode Midjo  
Varamedlem bredde    May Alice Aannø  
Varamedlem styret    Monica Semb 
Styremedlem     Sissel Borgen 
Generalsekretær    Håkon Dahl  
 
Forfall:  
Styremedlem Teknisk kunstløp  Christine Isaksen  
 
Protokollfører: Håkon Dahl  

 

Agenda 

 

35/2022 

Protokoll styremøte 6/2022 

Vedtak: 

Protokoll fra styremøte 6/2022 godkjennes. 

 

36/2022 



 
 

 

 

Status forbundslag og orientering i de ulike grenene 

Til orientering 

 

37/2022 

Ny ansatt i NSF  

Vi har utlyst stillingen som sponsor- og markedsansvarlig. Orientering om bakgrunn og plan 

videre.  

Til orientering 

 

38/2022 

Uttakskomité hurtigløp elite 

Sportsjef innstiller følgende personer til uttakskomite for sesongen 2022/2023: 

Petter Andersen – leder 

Eskil Ervik 

Edel Therese Høiseth 

Arne Skuterud 

Wouter Olde Heuvel 

 

Petter Andersen tar over for Lasse Sætre, mens de andre personene var med forrige sesong. 

Det er gunstig at flere har erfaring fra dette før da det er mange regler, kvalifiseringskrav og 

kvoteplasser som man må ha oversikt over. 

Med denne sammensetningen er de største miljøene i Skøytenorge representert. 

 

Vedtak: 

Styret vedtar sportsjefens innstilling  

 



 
 

 

 

39/2022 

Mandat til å behandle saker vedrørende kjønnsklassifisering/kjønnsinkongruens 

Arbeidsutvalget ber om mandat til å behandle saker vedrørende 

kjønnsklassifisering/kjønnsinkongruens. 

Vedtak:  

Forbundsstyret gir arbeidsutvalget mandat til å fatte vedtak i saker rundt kjønnsidentitet og 

kjønnsuttrykk. Arbeidsutvalget kan ved behov hente inn en ressursperson fra den aktuelle 

gren/aktivitet der det kommer søknad om deltakelse. 

 

40/2022 

Strategi og handlingsplan 

Frem mot tinget 2023 skal vår strategi- og handlingsplan revideres. Arbeidsutvalget har 

følgende forslag til fordeling av oppgaver for å komme i gang.  

o En gjennomgang av handlingsplanen av de tekniske komiteene 

o Arbeidsutvalget ser på strategi 

o Sissel ansvarlig for helheten på handlingsplan sammen med en mindre 

gruppe.  

Vedtak: 

Styret vedtar AUs plan. AU setter opp en tidsplan for arbeidet. Legger opp til høring ut i 

klubber og kretser i god tid før tinget. 

 

41/2022 

Representasjon styret NM/LM, WC og EM 22/23 

Hurtigløp: 

28.-30. okt, NM enkelt, Hamar - Mona 

11.-13. nov, WC, Stavanger - Mona 

06.-08. jan, EM, Hamar - Mona 

14.-15. jan, NMjr sprint, Kristiansund - Sissel 



 
 

 

 

20.-22. jan, NM allround og sprint, Stavanger - Eivind 

28.-29. Jan, NMjr allround, Harstad - Eivind 

10.-12. feb, LM, Båstad - Henning 

Kortbane: 

11.-12. Mars, LM/NM, Skien - Christian 

Kunstløp:  

13.15. jan, LM/NM, Trondheim – Anna 

 

Vedtak: 

Styret fordeler oppgavene i møtet iht listen over 

 

42/2022 

Tillitsvalgte i kunstløp, kortbane og hurtigløp-talent 

Vi har per i dag tillitsvalgte i hurtigløp elite. Dette bør også vurderes å ha i kunstløp og 

kortbane og talent. Sak for de tekniske komiteer. 

Vedtak: 

Vi oppretter tillitsvalgte i på forbundsgruppene i kortbane, kunstløp og talentlaget hurtigløp. 

De tekniske komiteene/sportsjef får ansvaret for dette.  

 

43/2022 

Gutteløftet/Jenteløftet 

Med erfaring fra årets to arrangementer og tilbakemeldinger samt møte mellom de 

ansvarlige for begge løftene og Petter Andersen, ønsker vi styrets tilslutning til at vi som en 

forsøksordning jobber for et felles skøyteløft lagt til neste års sommerisperiode. Vi ber også 

om at Breddeansvarlig i samarbeid med varerepresentant, bemyndiges til å etablere et 

arbeidsutvalg med mandat til å planlegge samlingen. 

Vedtak: 



 
 

 

 

Styret støtter breddeutvalget og ber de om å opprette et utvalg også med representasjon fra 

kortbane. 

 

43/2022 

Innføring av fellesstart i NM enkeltdistanser 

Fellesstart er en øvelse som har kommet for å bli. Den står nå på løpsprogrammet i WC, EM, 

VM og OL. FS har, på tross av flere forsøk i NC aldri blitt noen suksess i Norge. Dette burde 

være et tilbud til en annen type løpere enn de som gjør det bra på tradisjonelle 

enkeltdistanser. For å endre på dette, og for at Norge skal få løpere som også her hevder seg 

internasjonalt, foreslår TKH følgende: 

Fellesstart legges inn i programmet for NM enkeltdistanser etter følgende retningslinjer: 

2 klasser, en for menn og en for kvinner. 

Begge klasser går 16 runder med 3 innlagte spurter pluss sluttspurt, som i ISU konkurranser. 

Det bør må være minimum 6 påmeldte løpere i klassen for at øvelsen skal avvikles. 

Generelle regler for FS i NM er i henhold til NSFs dokument «Løpsregler fellesstart» og ISUs 

konkurranseregler § 257 og § 265 pkt. 6. 

Forslag til vedtak: 

NSFs Styre gir sin tilslutning til endringen og gir TKH i oppdrag å gjøre de nødvendige 

endringer i Spesielle Bestemmelser. 

 

 

Evt.  

• Orientering av oppfølging fra gruppearbeidet på ledermøtet. Henning og Mona er på 

saken. 

• IGLO er på oppløpssiden, og vi bør snarlig få ut relevant info til klubber. 

• Søknaden for økt satsning på Para har vi ikke fått svar på ennå, men kan vente svar 

om ikke lenge. 

 

Neste møte: Torsdag 29. sept kl 18.00 - Teams 



 
 

 

 

 

 


