
 
 

 

 

 
           Oslo 29.09.2022  

Protokoll  
 
Styremøte #8/2022  
Teams 
 
 
Til stede:  
President     Mona Adolfsen  
Visepresident    Eivind R. Solberg  
Styremedlem Teknisk kunstløp  Christine Isaksen  
Styremedlem     Anna Solberg  
Styremedlem Bredde    Henning Hagelund  
Varamedlem Teknisk kunstløp  Espen Røtterud Runås  
Varamedlem Teknisk kortbane  Frode Midjo  
Varamedlem bredde    May Alice Aannø  
Varamedlem styret    Monica Semb 
Styremedlem     Sissel Borgen 
Generalsekretær    Håkon Dahl  
 
Forfall:  
Styremedlem Teknisk hurtigløp  Gunnar Lødding  
Styremedlem Teknisk kortbane  Christian Pedersen 
 
Protokollfører: Håkon Dahl  

 

Agenda 

 

44/2022 

Protokoll styremøte 7/2022 

Vedtak: 

Protokoll fra styremøte 7/2022 godkjennes. 

 

45/2022 



 
 

 

 

Status forbundslagene 

Hurtigløp: alt bra med forbundsgruppe elite, strort sett friske og raske. Lang samling nå i 

Stavanger før en samling i Inzel. Talentlaget har også hatt samling i Stavanger i fellesskap 

med elite. 

Kortbane har gjennomført første NC, og hadde samling parallet med langbane i Stavanger. 

Kunstløp er godt i gang med sesongen, Jr.GP med norke utøvere er gjennomført og NC1 er 

gjennomført.  

Til orientering 

 

46/2022 

Ny ansatt i NSF – status søknader 

30 søkere kommet inn, 8 stk er kalt inn på første intervju. 2 kandidater er valgt videre til en 

ny runde.  

Til orientering 

 

47/2022 

Skøytetinget 2023 

Vi har fått inn 3 søknader til tinget. 

Buskerud skøytekrets 

Jevnaker SK 

BØSK 

Vedtak: 

Styret vedtar Jevnaker som arrangør av Skøytetinget 2023 

  



 
 

 

 

 

48/2022 

Økonomisk rapport per september 

Vi styrer mot et overskudd på 700.000kr. Fortsatt er vi bak på sponsorinntekter, men vi kom 

godt ut av VM.  

Vedtak:  

Til orientering 

 

49/2022 

Tingsammensetning idrettstinget 

Egen mail sendt ut av Eivind.  

 

Vedtak: 

AU utformer et høringssvar basert på diskusjonene i styret og sender inn svar til NIF.  

 

 

Evt.  

- Orientering rundt strømpriser og utfordringer for våre klubber og for arrangement 

- ISU har byttet programvare under gjennomføring av konkurranse til FSM. For å få 

dette til å fungere er vi nødt til å gjøre endringer på våre systemer. Det er derfor 

behov for å sette av noen ekstra midler i budsjettet/regnskapet til dette for 2022. 

Anslagsvis 80.000kr.  

Vedtak: Styret støtter denne investeringen og ber TKK gå videre med arbeidet. 

- Strategi og handlingsplan blir et hovedtema på neste møte. 
 

 

Neste møte: 27.oktober kl 18.00 - Teams 

 



 
 

 

 

 


