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10/2021
Protokoll styremøte 01/2021
Vedtak:
Protokoll fra styremøte 01/2021 godkjennes.
11/2021
Koronasituasjonen
Status NSF, nasjonale stevner:
NM/LM Kunstløp blir avlyst pga oppdaterte retningslinjer i Oslo.
Jr.NM Sprint blir arrangert på Leangen som et elitestevne.
Jr.NM Allround jobbes videre med fra TKH og Braatt som et evt. elitestevne.
LM Hurtigløp avlyses hvis ikke nasjonale stevner tillates, beslutning fattes 19.02. En
utsettelse til sommerisen vurderes.
Elitestevne på Gol blir gjennomført. 14 påmeldte utøvere.
Til orientering

12/2021
Forbundslag med status F&U-arbeid.
NSF har et pågående F&U-prosjekt i samarbeid med NTNU og OLT, målsetning å ha
verdens raskeste drakter til OL i 2022. Hva kan vi hente på andre parametere som
stål, sko, iskvalitet etc. Adm. følger opp dette, og legger inn et punkt på
handlingsplanen.
Til orientering
13/2021
Lokasjon for Idrettens Hus 2024
Ved utgangen av 2023 utløper alle leiekontrakter ved Ullevaal Stadion, det er utredet
hvor vi evt. skal være etter 2023. To forslag er kommet fra komiteen i en innstilling.
Se vedlegg.
Vedtak:
NSF ønsker fortsatt å være en del av Idrettens hus, og er åpen for både Hasle og å
forbli på Ullevål.
14/2021
Konsernkonto Sparebank 1
NIF har inngått en ny avtale om konsernkonto for særforbundene i Sparebank 1,
tidligere DNB. Alle særforbund er oppfordret til å stille seg solidarisk bak ordningen,
for å sikre best mulig betingelser.
Vedtak:
NSF fortsetter å delta i konsernkontoordningen og flytter sin høyrentekonto til
Sparebank 1, men fortsetter kundeforholdet i DNB på andre konti.
Styret gir generalsekretær, Håkon Dahl fullmakt til å skrive under
deltakererklæringen.
15/2021
Status for likestilling i NSF
Arbeidsgruppa foreslår å gjennomføre en spørreundersøkelse i klubbene for å
undersøke status i skøytenorge. Resultatene blir presentert på skøytetinget.
Forslag til vedtak:
Styret vedtar arbeidsgruppens fremdriftsplan, adm. bearbeider undersøkelsen og
sender tilbake til arbeidsgruppa før utsendelse.
16/2021
Skøytetinget
Orientering om fremdrift
OSK har sagt seg villig til å være vertskap. Scandic Fornebu forbereder et tilbud til
NSF. Aktuelle dirigenter har fått forespørsel.
Til orientering

17/2021
Administrasjonene foreslår å innstille Ragne Wiklund til Egebergs Ærespris etter
hennes VM-gull og NM-gull stafett i orientering.
Vedtak:
Styret innstiller Ragne Wiklund til Egebergs Ærespris, og ber adm. om å sende inn til
komiteen.
18/2021
Eventuelt
- Orientering fra anleggsutvalget om høringsuttalelse ang. spillemidler. NSFs
anleggsutvalg har utformet en høringsuttalelse til NIF, som sendes inn og
publisereres på nettsiden.
- Orientering om møte gjennomført med Stavanger/Sandnes SK om tettere
samarbeid om talentarbeidet.
- Sunn idrett, arbeidsgruppen er opprettet og skal ha første møte 1. mars
- Trygg på trening, ref programmet «Bak fasaden» på TV2. NSF har svart på
spørreundersøkelsen, men ikke bidratt til programmet utover dette.
- OL i Beijing. NSF har deltatt i et møte ift deltakelse i OL og utfordringer som
kan oppstå.

Neste møte: 18.mars kl 18.00 på Teams

