Oslo 21.01.2021
Protokoll
Styremøte #1/2021
Teamsmøte
21. januar kl 18.00 – 21.00
Tilstede:
President
Visepresident
Styremedlem Teknisk hurtigløp
Styremedlem Teknisk kunstløp
Styremedlem Bredde
Styremedlem
Varamedlem Teknisk hurtigløp
Generalsekretær

Mona Adolfsen
Frode Bøhm
Marcel Lesche Vanberg
Christine Isaksen
Henning Hagelund
Kari Amble
Gunnar Lødding
Håkon Dahl

Forfall:
Varamedlem Teknisk kunstløp
Varamedlem bredde

Cathrine Hestenes
Rikke Jeppsson

Referent: Håkon Dahl
1/2021
Protokoll styremøte 10/2020
Forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 10/2020 godkjennes.
2/2021
Koronasituasjonen
Status NSF, nasjonale og internasjonale stevner
Nye retningslinjer fra Regjeringen 18.01, konsekvenser for NSF.
Kun lokale løp internt i egen klubb er ok per i dag, og enkeltarrangement for elite.
Fortsatt hjemmekontor for administrasjonene.
Stadig endringer i terminlisten pga utsettelser/avlysninger. Endelig liste for NM/LM
blir publisert ila uke 3.
Til orientering
3/2021
Forbundslag
Status forbundslag.

God stemning i laget, det fungerer fint i boblen, og de er klare for å slå godt fra seg i
verdenscupene.
Til orientering
4/2021
Orientering rundt digitaliseringsprosessen i NIF
NIF har orientert at særforbundene selv må finansiere den videre fremdriften i
prosjektet. For Skøyteforbundet utgjør dette ca 45.000kr.
Til orientering
5/2021
Status for likestilling i NSF
Likestillingsutfordringer i skøytesporten?
Vi ønsker styrets vurderinger og forslag til tiltak.
Styret ønsker å kartlegge status i klubbene, ikke bare ift. kjønn men også ift. generelt
mangfold.
Vedtak:
Vi oppretter en ressursgruppe for å ta dette videre. Frode, Kari og Gunnar starter
gruppa, og bygger ut gruppa med eksterne deltakere.
6/2021
TV-avtalen med NENT
En utfordring for oss, og kanskje også for ISU?
NENT har sikret seg rettighetene til å sende hurtigløp og kunstløp i regi av Det
internasjonale skøyteforbundet (ISU) fra høsten 2019 og frem til 2022/23-sesongen.
Vi har opplevd en dramatisk nedgang i seertall.
Ca 15.000 seere i snitt under EM, peak på 34.000.
Vedtak:
Mona og Håkon følger opp videre med ISU.
7/2021
Idrett og sunt kosthold
Innspill på en plan fra ressursgruppen for hvordan vi skal ta dette viktige arbeidet de
neste skrittene fremover.
Vedtak:
Planen tilsluttes av styret, og gruppen kan jobbe videre etter oppsatt plan.

8/2021
Skøytetinget
Frister for forslag, forberedelser osv.
Styret lager en plan og arbeidsfordeling.
Vedtak:
Mona og adm. setter opp en plan.
9/2021
Eventuelt
Enkelte utøvere har ytret ønske om å gå løp Inzell, slik som situasjonene er per i dag
fraråder NSF å reise til Inzell eller tilsvarende.

Møte hevet: 21.30

Neste møte: 18. februar kl 18.00 - Teams

