
 
 

 

 

 
           Oslo 20.09.2021  

Protokoll  
 
Styremøte #8/2021  
Teams 
 
20. september kl 18.00 – 21:00 
 
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 bredde    May Alice Aannø  
Varamedlem Teknisk kunstløp  Espen Røtterud Runås  
Varamedlem Teknisk kortbane  Frode Midjo  
Varamedlem styret    Monica Semb  
Fungerende leder av TKH  Marcel Vanberg (fra sak 61/2021) 
Generalsekretær    Håkon Dahl  
 
Forfall:  
Styremedlem Teknisk hurtigløp  Gunnar Lødding 
 
Protokollfører: Håkon Dahl  

 

Agenda 

60/2021 

Midlertidig endring i TKH 

Gunnar Lødding har orientert om at han ønsker å tre tilbake i en periode fra styret. Torbjørn 

Sørli vil derfor tre inn som fungerende ansvarlig TKH i styret. I tillegg foreslås å endre leder 

av den styreutvalgte komiteen TKH til Marcel Vanberg. 

Vedtak: 



 
 

 

 

1) Vedtar midlertidig endring i styreoppnevnt TKH med Marcel som leder 

2) Vedtar at Marcel inviteres til styremøtene i NSF så lenge det er behov for det i Gunnar sitt 

fravær.  

 

61/2021 

Protokoll styremøte 07/2021 

Vedtak: 

Protokoll fra styremøte 07/2021 godkjennes. 

 

62/2021 

Koronasituasjonen 

Nasjonal breddeaktivitet er på tilnærmet normalt nivå, med enkelte tilpasninger. 

Internasjonalt er det fortsatt noen utfordringer med reise for yngre løpere. For elite er per i 

dag alle vaksinert, og samlinger utenlands kan gjennomføres. Vi er fortsatt spente på hvilke 

retningslinjer som gjelder når vi skal arrangerer WC Stavanger.  

Forbundskontoret er tilbake på Ullevål og i full sving.   

Til orientering 

 

63/2021 

Forbundslag 

Hurtigløp:  

Samling nå i Inzell med hele gruppen. Sverre er tilbake i full sving etter skaden, og Ragne er 

tilbake i tilnærmet full trening etter sin skade.  

Kortbane: 

Forbundssamling i Trondheim, med stor aktivitet også fra lokale løpere. 

Regionsamling i Skien, som første samling i Sparebankstiftelsenprosjektet. 

Kunstløp: 



 
 

 

 

Gjennomført gode samlinger, og har hatt én utøver i Jr.GP. Sportsjef Regina er godt i gang, 

og blitt godt tatt imot.  

Til orientering 

 

64/2021 

Utvalg og komiteer 

Innstillinger for anleggsutvalg og uttakskomite er lagt ved.  

Vedtak: 

Styret vedtar komiteledernes innstillinger. Med merknad om at økonomipunket tas ut fra 

uttakskriteriene og legges inn i et separat dokument. 

 

65/2021 

IGLO 

Mona og Henning redegjør for fremdrift, og plan for implementering i klubb og krets. 

Henning deler fremdriftsdokumentet med styret i etterkant av møtet. 

Vedtak: 

Til orientering 

 

66/2021 

Regnskap per aug. 2021 

Regnskapet ble gjennomgått av GS. Vi styrer mot et regnskap litt bedre enn budsjett.  

Vedtak: 

Til orientering 

 

67/2021 

Orientering om situasjonen i Lillehammer kunstløpsklubb 



 
 

 

 

Klubben får nå bistand fra Innlandet idrettskrets til å gjennomføre ekstraordinært årsmøte, 

for å få valgt nytt styre. 

Vedtak: 

Til orientering 

 

68/2021 

Tilbake til idretten 

Kampanje fra NIF, hvor alle forbund og klubber er invitert til å bidra. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/tilbake-til-idretten/ 

Vedtak: 

Adm får i oppdrag om å synliggjøre dette i NSFs kanaler, og sende informasjon ut til våre 

klubber. 

 

Evt. 

Prosjekt fra bredde: øke rekruteringen til skøytesporten. 

Henning gikk igjennom et utkast til en 5-årig plan. Denne deles med styret til gjennomgang 

og kommentering i etterkant.  

 

Neste møte: 25.oktober kl 18.00 på Teams 

 


