
 
 

 

 

 
           Oslo 08.08.2021  

Protokoll  
 
Styremøte #7/2021  
Vikingskipet 
 
08. august kl 15.00 – 18.30 
 
Til stede:  
President     Mona Adolfsen  
Styremedlem Teknisk hurtigløp  Gunnar Lødding 
Styremedlem Teknisk kortbane  Christian Pedersen (på teams) 
Styremedlem Bredde    Henning Hagelund  
Styremedlem     Anna Solberg  
Styremedlem     Sissel Borgen  
Varamedlem Teknisk hurtigløp  Torbjørn Sørli  
Varamedlem bredde    May Alice Aannø  
Generalsekretær    Håkon Dahl  
 
Forfall:  
Visepresident    Eivind R. Solberg  
Styremedlem Teknisk kunstløp  Christine Isaksen  
Varamedlem Teknisk kunstløp  Espen Røtterud Runås  
Varamedlem Teknisk kortbane  Frode Midjo  
Varamedlem styret    Monica Semb  
 
 
Protokollfører: Håkon Dahl  

 

Agenda 

 

50/2021 

Protokoll styremøte 06/2021 

Vedtak: 

Protokoll fra styremøte 06/2021 godkjennes. 



 
 

 

 

 

51/2021 

Koronasituasjonen 

Status NSF. Lettere å drive idrett nå etter oppmykning av retningslinjene, forhåpentligvis 

fortsetter denne utviklingen utover høsten. Idrettens hus åpnet opp igjen i juli, og 

forbundskontoret er tilbake på Ullevål etter en lang periode med hjemmekontor.  

Til orientering 

 

52/2021 

Forbundslag 

Hurtigløp elite: God stemning og godt trøkk i gruppa. Gode testresultater og generelt bra 

kvalitet. Dessverre har Magnus Bakken Haugli blitt tvunget til å legge opp pga skade.  

Hurtigløp talent: Skal ha samling kommende uke på Hamar.  

Kortbane: Akkurat avsluttet en ukes samling i Sonja Henie ishall med veldig bra stemning og 

offensiv gruppe. Hadde også besøk av to Nederlandske løpere som løftet nivået på isen.  

Kunstløp: Har første samling i Jar ishall 20.-22. aug. Det blir også første samling med den nye 

sportsjefen, Regina.  

  

Til orientering 

 

53/2021 

Utvalg og komiteer 

Innstillinger for TKH, TKK og TK-KB legges frem av lederne for komiteene.  

Vedtak: 

Styret vedtar komiteledernes innstillinger.  

  



 
 

 

 

54/2021 

IGLO 

Mona og Henning redegjør for fremdrift, informasjon om arrangement 12.08 samt 

ambassadører. 

Henning og Mona jobber videre med konseptet IGLO-klubb. 

Vedtak: 

Til orientering 

 

55/2021 

Tilbakebetaling av innbetalt lisens 

Enkelte Roller Derby-klubber ønsker tilbakebetalt lisens fra forrige sesong pga ingen aktivitet 

i klubbene. Se mailtekst under. 

Mange av medlemmene våre har betalt lisens for det siste året, men vi har ikke akkurat fått 

benyttet oss av denne. Er det gjort noen vurderinger rundt mulighet for tilbakebetaling av 

lisenser til idrettslag som ikke har kunnet drive med sporten sin i det hele tatt det siste året? 

Vedtak: 

Styret vedtar å ikke betale tilbake lisenser, da det er vanskelig å vite hvem som har trent og 

hvem som ikke har det. Lisensen er forsikring for utøverne både på trening og i 

konkurranser.  

 

56/2021 

LM/NM – Hurtigløp 2023  

Innstilling fra TKH: 

LM – Båstad IL 
Veteran-NM - Stavanger Sandnes SK  
NM senior enkeltdistanser, allround og sprint (ett stevne) - Stavanger Sandnes SK.  
NM Junior allround - Harstad SK.  
NM Junior sprint - IL Braat. 
 



 
 

 

 

Vedtak: 

Styret vedtar TKHs innstilling, med bemerkning om at klubbene må gjennomføre Rent 

Idrettslag for å arrangere NM. TKH skal kartlegges mulighetene for å spre mesterskapene 

mer geografisk fremover.  

 

57/2021 

Representasjon NM, LM 21/22  

Hurtigløp:  

VM – Mona 

World Cup - Mona 

NM-senior - Eivind 

Jr. sprint - Christian 

Jr. allround - Gunnar 

LM - Henning 

Veteran - Henning 

 

Kunstløp:  

NM/LM – Anna 

 

Kortbane: 

NM - Christian 

 

58/2021 

Møteplan for styret frem til nyttår.  

3 møter før jul, to på teams, ett fysisk. Vara møter som hovedregel. 

20. sept, 25. okt, 1.des (fysisk). 



 
 

 

 

 

I tillegg planlegger vi et dialogmøte med klubbene i september. 

  

59/2021 

Evt. 

- Infomappe for nye løpere på forbundslag og for styrerepresentanter utarbeides av 

adm.  

- Henning har startet en prosess på et rekrutteringsprogram for skøytesporten.   

 

 

Neste møte: 20. sept kl 18.00 på Teams 


