
 
 

 

 

Oslo 20.05.2021 
Protokoll 
Styremøte #5/2021  
Teamsmøte 
20. mai kl 18.00 – 20.30 
 
Tilstede:   
President       Mona Adolfsen 
Visepresident      Frode Bøhm 
Styremedlem Teknisk hurtigløp    Marcel Lesche Vanberg 
Styremedlem Teknisk kunstløp   Christine Isaksen 
Styremedlem      Kari Amble 
Styremedlem Bredde                 Henning Hagelund  
Varamedlem Teknisk hurtigløp   Gunnar Lødding  
 
Generalsekretær                                            Håkon Dahl 
 
 
Forfall: 
Varamedlem Teknisk kunstløp   Cathrine Hestenes  
Varamedlem bredde     Rikke Jeppsson 
 
Referent: Håkon Dahl 

 
 

 
 
Agenda 
 

35/2021 

Protokoll styremøte 04/2021 

Vedtak: 

Protokoll fra styremøte 04/2021 godkjennes. 

 

36/2021 

Koronasituasjonen 



 
 

 

 

Ingen store endringer fra siste møte. Vi venter på ytterligere åpning for våre utøvere. 

Oppdaterte stønadsordninger for arrangement er publisert i dag, og oversendt aktuelle 

klubber. 

Dramatisk nedgang for antall lisensierte utøvere gjennom sesongen. 

NSF hadde i sesongen 2019/20, 3947 lisensierte utøvere og 252 som løste administrativ 

lisens. En økning på 266 utøvere fra sesongen før. 

For sesongen 2020/21 hadde vi 2213 lisensierte utøvere og 262 som løste administrativ 

lisens. En nedgang på 1734 utøvere fra sesongen før 

Til orientering 

 

37/2021 

Forbundslag 

Oppdatering om Sverre Lunde Pedersens skadesituasjon og oppfølging videre.  

Forbundsgruppe elite hurtigløp hadde første samling på OLT i starten av mai, som var veldig 

positiv. Neste samling er delvis på OLT og på Storefjell (hvis de åpner). 

 

Det har blitt sendt ut tilbud til løpere på forbundslag kunstløp. Vi har også ansatt en ny 

sportsjef for kunstløp, Regina Jensen er ansatt i en 30% stilling. 

 

Det er tatt ut 13 løpere på forbundsgruppe kortbane. Einar Agdestein er videre engasjert 

som trener, og som koordinator kortbane i adm. Vi har i tillegg fått tildelt $25.000 årlig fra 

IOC i tre år for å kunne satse enda mer på kortbane fremover. 

Til orientering 

 

38/2021 

Skøytetinget 

Orientering om fremdrift. En gjennomgang av dokumenter med innkommende forslag og 

forslag på NSFs lover redigert etter NIFs lovnorm med styrets innstillinger og begrunnelser.  



 
 

 

 

Vedtak: 

Redaksjonskomiteen tar med seg styrets innspill  

 

39/2021 

Eventuelt 

Sunn idrett – samling på Hamar og på Jar til sommeren. Prosjektet har fått nytt navn - IGLO 

Spørreundersøkelsen – vi legger frem en liten informasjon på tinget, med invitasjon til et 

dialogmøte i etterkant.  

Stillingsutlysning – vi har lyst ut stillingen som sports- og utviklingssjef, søknadsfrist 9. juni. 

 

 

 

 

Neste møte: Tirsdag 8. juni kl 16.00 

 
 
 
 


