
 
 

 

 

 
           Oslo 03.11.2022  

Protokoll  
 
Styremøte #9/2022  
Teams 
 
 
Til stede:  
President     Mona Adolfsen  
Visepresident    Eivind R. Solberg  
Styremedlem Teknisk kunstløp  Christine Isaksen  
Styremedlem     Anna Solberg  
Varamedlem styret    Monica Semb 
Varamedlem bredde    May Alice Aannø  
Styremedlem     Sissel Borgen 
Generalsekretær    Håkon Dahl  
 
Forfall:  
Styremedlem Teknisk hurtigløp  Gunnar Lødding  
Styremedlem Teknisk kortbane  Christian Pedersen 
Styremedlem Bredde    Henning Hagelund  
Varamedlem Teknisk kunstløp  Espen Røtterud Runås  
Varamedlem Teknisk kortbane  Frode Midjo  
 
Protokollfører: Håkon Dahl  

 

Agenda 

 

50/2022 

Protokoll styremøte 8/2022 

Vedtak: 

Protokoll fra styremøte 8/2022 godkjennes. 

51/2022 

Status forbundslagene 



 
 

 

 

Hurtigløp elite er klare for World Cup i Stavanger, bra resultater på NM og flere virker til å 

være i form. Dessverre er Bjørn Magnussen ute med skade de første WC-ene.  

Hurtigløp talent har uttaksløp i NC2 for jr.WC.  

Kortbane reiser til Bormio for årets først konkurranse neste uke, og er i godt slag. Flere 

løpere gjorde gode prestasjoner under NM-hurtigløp. 

 

Kunstløp er fortsatt fremgang med, og organiseringen rundt laget har tatt seg veldig opp den 

siste perioden. Norsk rekord nylig av Mia.    

Til orientering 

 

52/2022 

Ny ansatt i NSF – status  

Vi har ikke funnet riktig kandidat i første runde. Vi gjør noen justeringer på utlysningen, og 

prøver igjen.  

Til orientering 

 

53/2022 

Strømsituasjon – påvirkninger for skøytesporten 

Orientering fra Mona om situasjonene i Vikingskipet. Det er en kritisk situasjon, Hamar 

kommune har signalisert at kostnaden for drift er for mye for en kommune å bære. Det 

jobbes politisk nasjonalt og lokalt, og vi får også støtte fra NIF på dette. 

Utsettelser på flere utendørsbaner, både på grunn av strømpriser og mildvær siste tiden.   

Til orientering 

 

53/2022 

Strategiprosess 



 
 

 

 

Eivind har sendt en egen mail. Diskusjon rundt dagens planverk og veien videre frem mot 

tinget. Hovedtema på neste styremøte 8. des. Forberedelsesoppgaver til møtet blir sendt ut.  

 

Evt.  

- NSFs høringssvar til NIF ang. tingsammensetning sendes ut til styret.  

- Vi restarter prosessen med kretsleddet, sammensetning og oppgaver. 

- Valgkomiteen er i gang, og vil ta kontakt med hver enkelt for en prat. 

 

Neste møte: Heldagsmøte 08.12.22 kl 10-16 – Frogner stadion – kombineres med 

julelunch.  

 

 


