
 
 

 

 

Oslo 21.06.2021 
Protokoll 
Styremøte #6/2021  
Teamsmøte 
21. juni kl 18.00 – 20.30 
 
Til stede:   
President       Mona Adolfsen 
Visepresident      Eivind R. Solberg 
Styremedlem Teknisk kunstløp   Christine Isaksen 
Styremedlem Teknisk kortbane   Christian Pedersen 
Styremedlem Bredde                 Henning Hagelund  
Styremedlem      Anna Solberg 
Styremedlem      Sissel Borgen 
Varamedlem Teknisk hurtigløp   Torbjørn Sørli  
Varamedlem Teknisk kunstløp   Espen Røtterud Runås 
Varamedlem Teknisk kortbane   Frode Midjo 
Varamedlem bredde     May Alice Aannø 
Varamedlem styret     Monica Semb 
 
Generalsekretær                                            Håkon Dahl 
 
Forfall: 
Styremedlem Teknisk hurtigløp    Gunnar Lødding 
 
 
Protokollfører: Håkon Dahl 

 
 
Agenda 
 
40/2021 
Protokoll styremøte 05/2021 
Vedtak: 
Protokoll fra styremøte 05/2021 godkjennes. 
 
41/2021 
Koronasituasjonen 
Med siste oppmykning er vi snart på normal situasjon for våre grupper, slik som sesongen er 
per i dag. Med åpning også for reiser nå, blir det også en samling i juli for enkelte fra elite 



 
 

 

 

hurtigløp. Forbundskontoret er fortsatt primært på hjemmekontor, men har starter en 
forsiktig oppmykning der også.   
Til orientering 
 
42/2021 
Forbundslag 
Vellykkede samlinger for kunstløp, hurtigløp og kortbane gjennomført nå på forsommeren. 
Elite hurtigløp er per nå i Oslo på samling. Talent 2026 møtes første gang på sommerisen, 
men har blitt fulgt opp med testing etc. fra vårt støtteapparat. 
Til orientering 
 
43/2021 
Ønsker, forventninger og forpliktelser til styremedlemmer i NSF 
En gjennomgang fra presidenten om status forbundskontor og styrets arbeid den siste 
perioden. 
Styrearbeid – felles kurs tilbys gjennom NIF.  
Ønske om å sette opp et kurs også for kretsstyrene.  
 
Vedtak: 
Styret gjennomfører styrekurs for særforbund i løpet av høsten 2021. 
 
 
44/2021 
Utvalg og komiteer 
• TKH – Leder (tingvalgt) Gunnar Lødding 
• TKK– Leder (tingvalgt) Christine Isaksen 
• TK-KB– Leder (tingvalgt) Christian Pedersen 
• Anleggsutvalg – Leder Eivind Solberg 
• Uttakskomite kunstløp – Leder Regina Jensen 
• Para- og SO-utvalget – Leder Magnhild Ekren 
 
• Media – Maja, Espen og Anna, jobber frem et forslag på hvordan vi skal arbeide 
 videre.  
• Sponsor – Frode, Henning, Eivind, sammen med Håkon og Mona jobber frem et 
 forslag på hvordan vi skal arbeide videre.  
• Inkludering – Gunnar, Eivind og Sissel jobber frem et forslag på hvordan kan vi 
 utfordre kretsene på implementering og handlingsplan ut i klubbene våre. 
 
Vedtak: 



 
 

 

 

Lederne av komiteene fremmer innstillinger for sine komiteer, behandles på teams i styret.  
For media, sponsor og inkludering oppnevnes styrekomiteer som skal legge en plan for det 
videre arbeidet.  
 
45/2021 
Oversendelser fra Tinget - ansvar og fremgangsplan 
Vedtak: 
Styret gir arbeidsutvalget hovedoppdrag om å følge opp.  
 
46/2021 
Status ifm ISU-kongress og agenda der. Svarfristen er tirsdag 22. juni 
Til informasjon 
 
47/2021 
Ansettelse av sportssjef  
Administrasjonen innstiller Petter Andersen som ny sports- og utviklingssjef. 
Petter er - 47 år, gift og har to barn. 
12 år på landslaget, 2 bronse fra VM, vært med i to OL som utøver. 2 World Cup-seier. Vært 
med i 3 OL som del av NSFs støtteapparat. Jobber per i dag i Polar med b2b, 
sponsoroppfølging, testing etc. Aktiv som trener i Aktiv SK og OSK.   
Vedtak: 
Styret godkjenner innstillingen og ber GS gå videre med ansettelsesprosessen. 
 
48/2021 
Evt. 

- Informasjon rundt Iglo-prosjektet, fremdrift i prosjektet, og informasjon rundt 
samlingene på Hamar og på Jar i august. 

 
Neste møte: På Hamar i forbindelse med sommerisen, alternative møtedatoer kommer i 
teams. 
 
 
 
 


