Oslo 19.03.2021
Protokoll
Styremøte #3/2021
Teamsmøte
18. mars kl 18.00 – 21.00
Tilstede:
President
Visepresident
Styremedlem Teknisk hurtigløp
Styremedlem Teknisk kunstløp
Styremedlem
Varamedlem Teknisk hurtigløp
Generalsekretær

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

Forfall:
Styremedlem Bredde
Varamedlem Teknisk kunstløp
Varamedlem bredde

Henning Hagelund
Cathrine Hestenes
Rikke Jeppsson

Referent: Håkon Dahl

Agenda
19/2021
Protokoll styremøte 02/2021
Vedtak:
Protokoll fra styremøte 02/2021 godkjennes.
20/2021
Koronasituasjonen
Status NSF.
Fortsatt hjemmekontor i adm. Utfordrende for de siste stevnene for sesongen, men
nå er det i stor grad over for 20/21. Stor suksess med digitalt kunstløpsstevne, som
avslutning på kunstløpssesongen i Norge.
Til orientering
21/2021
Forbundslag

Status forbundslag, og tanker før ny sesong.
Evalueringen av sesongen er i gang, og arbeidet med neste sesong er også i gang.
Det blir noen små endringer på elitelag hurtigløp, og en litt annen oppbygning av
talentgruppa for 21/22-sesongen. For kunstløp er det for lite grunnlag til å gjøre
rettferdige vurderinger, så samme gruppe fortsetter til neste sesong. Dessverre uten
Sondre Oddvoll Bøe som har valgt å legge opp.
Til orientering
22/2021
Godkjenne årsoppgjør og årsberetning 2020
Se vedlegg. Alle får dokumentene tilsendt for digital signering.
Vedtak:
Styret godkjenner årsoppgjør og årsberetning 2020

23/2021
Skøytetinget
Orientering om fremdrift, og fordeling av oppgaver.
Frist for innspill fra styret er 11. april.
Styret vurderer å sende inn forslag om opprettelse av en teknisk komite for kortbane
og utvidelse av styret med en egen representant for kortbane.
Frist for beslutning om fysisk eller digitalt fattes senest 1. mai av president og adm.
Til orientering

24/2021
«Arendalsuka for idretten» i Bjugn sept 2021 - NIPA
En samling for idretten i møte med politikere, næringsliv og media. Organisering og
økonomisk ansvar for gjennomføring står Roret og Fosen kommune for. Vi som
særforbund forplikter oss om å stille med nøkkelpersonell.
Til orientering

25/2021
Eventuelt
- Dialogmøte med hurtigløpsklubbene, med blant annet vurdering av
gjennomføring av LM på Sommerisen og evaluering av sesongen 20/21, med
situasjonene i klubbene etc. Temamøter våren/høsten 21 – innspill ønskes.

-

Søknad fra Kristiansund om arrangement av junior NM allround til forsesongen
2021/22 avslås.

-

Sunn idrett. Prosjektgruppa er godt i gang, og har gjennomført første møtet.

-

Idrettstinget 2021
Minst halvparten av de som innstilles til idrettsstyret skal foreslås, eller støttes
fra olympiske idretter.
Vedtak:
Styret gir skøytepresidenten fullmakt til å støtte evt. kandidater på vegne av
Skøyteforbundet.

-

Søknader om mesterskap 2024-26
NSF søker om følgende seniormesterskap og vurderer juniormesterskap i
tillegg:
- ISU World Speed Skating Championships, Single Distances format
(February 15-18, 2024)
- ISU World Speed Skating Championships, Allround & Sprint format (March
8/9-10, 2024)
- ISU European Speed Skating Championships, Allround & Sprint format
(January 10-12, 2025)
- ISU World Speed Skating Championships, Single Distances format
(February 27 - March 2, 2025)
- ISU European Speed Skating Championships, Single Distances (January
9-11, 2026)
- ISU World Speed Skating Championships, Allround & Sprint format (March
6/7-8, 2026)

Neste møte: 15. april kl 18.00 på teams

