
 
 

 

 

Oslo 15.04.2021 
Protokoll 
Styremøte #4/2021  
Teamsmøte 
15. april kl 18.00 – 20.30 
 
Tilstede:   
President       Mona Adolfsen 
Visepresident     Frode Bøhm 
Styremedlem Teknisk hurtigløp    Marcel Lesche Vanberg 
Styremedlem Teknisk kunstløp   Christine Isaksen (fra sak 29) 
Styremedlem      Kari Amble 
Styremedlem Bredde               Henning Hagelund  
 
Generalsekretær                                           Håkon Dahl 
 
 
Forfall: 
Varamedlem Teknisk hurtigløp   Gunnar Lødding  
Varamedlem Teknisk kunstløp   Cathrine Hestenes  
Varamedlem bredde    Rikke Jeppsson 
 
Referent: Håkon Dahl 

 
 

 
 
Agenda 
 
26/2021 
Protokoll styremøte 03/2021 
Vedtak: 
Protokoll fra styremøte 03/2021 godkjennes. 
 
27/2021 
Koronasituasjonen 
Status NSF 
Til orientering 
 
28/2021 
Forbundslag 
Forbundsgruppe elite hurtigløp er tatt ut, 17 løpere (5 nye). Talent hurtigløp blir tatt ut 
i løpet av april med nye modell for laget. Kunstløp fortsetter med de samme 



 
 

 

 

forbundsgruppene som i 20/21, pga lite grunnlag for uttak. Kortbane videreutvikler 
utviklingslaget, og tar ut nytt lag i løpet av april. 
Til orientering 
 
29/2021 
Skøytetinget 2021 
Styret satte frist om å gjennomføre Skøytetinget fysisk eller digitalt senest 1. mai. 
Styret ser at det blir vanskelig å gjennomføre tinget fysisk, og styret ønsker å 
gjennomføre digitalt ting. 
 
Vedtak: 

1. Skøytetinget gjennomføres digitalt over to kvelder. Første kveld tekniske 
komiteer og andre kveld Skøytetinget. 

2. Adm. avtaler med NIF-IT for gjennomføring 8. og 10. juni. 
3. Adm. sjekker med lovkomiteen om vi kan fremskynde tinget til 10.juni. 

 
30/2021 
Sunn idrett 
Man ser for seg et kick-off under sommerisen på Hamar uke 32 på Hamar hvor alle 
målgrupper inviteres. Det skal også vurderes om man skal gjennomføre opplegg i 
forbindelse med planlagte samlinger for kortbane (uke 31 – Sonja Henie ishall) og 
kunstløp (20.-22. august på Jar). Det planlegges også videosnutter, foredrag, egen 
bekledning etc. For å komme i gang ønsker gruppen en «oppstartskapital». 
 
Vedtak: 
Styret avsetter 50.000kr til prosjektet som en oppstart. 
 
31/2021 
Info fra NIFs «Åpen time» 
Special Olympics, høydehus 
Idrettsstyret vedtok at NIF, som ansvarlig Special Olympics-komité i Norge, skal 
sende en norsk tropp til Special Olympics World Winter Games i Kazan, Russland. 
 
Idrettsstyret støtter Norges Friidrettsforbunds forslag om å oppheve forbudet 
mot å oppholde seg i simulert høyde (tidligere benevnt som forbudet mot bruk 
av høydehus). 
Til orientering 
 
32/2021 
Gullmerketildeling 2021. 
Vedtak: 
Styret har vedtatt hvem som får gullmerke for 2021, og fastsetter tildelingstidspunkt i 
samråd med adm.  



 
 

 

 

 
33/2021 
Lisenspriser 21/22 
Se vedlagte innstilling til lisenspriser. 
Vedtak: 
Styret vedtar administrasjonens innstilling  
 
34/2021 
Eventuelt 

- «Like muligheter» - skal NSF være med i dette prosjektet? Styret er veldig 

positive til å være en del av prosjektet. 

- VM på Hamar, org. kom er i gang og de fleste sentrale roller er på plass.  

- Egebergs Ærespris tildeles dessverre ikke Ragne Wiklund i år, men komiteen 

erkjenner at hun er en sterk kandidat til senere tildelinger. 

 
 
 
 
Neste møte: 20. mai kl 18.00 på Teams 
 
 
 


