
Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2015, 

Storefjell Resort Hotell, Gol 

12.-14. juni 2015 

 
1. Tingets åpning 

 

a) Minnetaler 

Tinget ble åpnet med at presidenten i Norges Skøyteforbund, Rune Gerhardsen, holdt 

minnetale over sentrale personer i norsk skøytesport som hadde gått bort i løpet av siste 

tingperiode. Disse ble spesielt nevnt: 

Per Ødegaard 

Hroar Elvenes 

Fred Anton Maier 

Tormod Moum 

Tingforsamlingen mintes de avdøde med ett minutts stillhet. 

 

b) Åpningstale 

President Rune Gerhardsen ønsket delegater og gjester velkommen til tinget og fortsatte 

med en statusrapport om den tilbakelagte tingperioden med fokus på sportslig opptur i flere 

grener, prosjekt «Skøyteglede» som muliggjør spredning av sporten ut i naturen, tøff 

økonomisk situasjon og poengtering av at NSF består av fem grener som hver for seg skal gis 

oppmerksomhet i styret og i praktisk arbeid. I tillegg ble breddearbeidet og «Jenteløftet» i 

særdeleshet trukket frem som viktige områder. 

 

c) Hilsningstaler 

Ordfører i Gol, Hallvor Lilleslett , hilste Tinget velkommen til Gol kommune. 

Gol IL ved Gunn Kristin Brennhovd, hilste Tinget velkommen på vegne av arrangør Gol il. 

Tron Espeli, Leder Teknisk Komite Hurtigløp ISU, hilste Tinget på avslutningsdagen grunnet 

sen ankomst. 

 

 

2. Konstituering 
President Rune Gerhardsen foretok konstitueringen av Tinget. 

 

a) Godkjenning av innkallingen til Tinget 

Godkjenning av innkallingen: Tinget var innkalt i henhold til lovens § 12, og innkallingen ble 

enstemmig godkjent. 



b) Godkjenning av fullmaktene 

Fullmakter innkommet innen fristens utløp var listet opp og distribuert i dokumentet 

«deltakerliste NSFs Ting 2015». Innregistrering ble gjennomført ved inngang til Tingsalen og 

endringer ble notert.  Det var 63 stemmeberettigede tilstede ved Tingets åpning. Flere 

delegater hadde meldt senere ankomst, og opptelling over antall stemmeberettigede ble 

foretatt før hver avstemning. Asker Skøyteklubbs tre delegater, Ingrid Finsland, Øyvind 

Kristensen og Ståle Njåtun, ble påmeldt etter fristens utløp, men Tinget godkjente 

enstemmig delegatenes deltakelse. Aktiv Skøyteklubb stilte med to delegater. En av disse, Jo 

Wicklund, var ikke innmeldt, men ble godkjent på senere tidspunkt.  Bart Veldkamp fikk 

status som observatør, ikke delegat grunnet manglende medlemskap i klubb. 

De klubbene/kretsene som ikke hadde meldt inn representasjon/ fullmakter ihht NIFs lover 

om kjønnssammensetningen, ble oppfordret av NSFs administrasjon til å korrigere dette i 

forkant av påmeldingsfristen for Tinget.  Dette gjaldt følgende klubber/kretser: 

- Hedmark Skøytekrets 

- IF Fram 

- SSK Toten 

- Trondhjems Skøiteklub 

 

Deltakelse for disse klubbene og delegatene ble godkjent etter innstilling fra dirigentene.  

  

c) Godkjenning av dagsorden  

Vedtak: Dagsorden slik den var fremlagt var i samsvar med lovens § 13 og ble enstemmig 

vedtatt. 

 

d) Godkjenning av forretningsorden 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

e) Valg av tingets funksjonærer 

- Bjørn Hennum og Mona Adolfsen ble enstemmig valgt til tingets dirigenter. 

- Generalsekretær Halvor Lauvstad og Bjørg Ellen Ringdal ble enstemmig valgt til 

tingets sekretærer. 

- Bjørn Terje Andersen og Sara Hemmer ble enstemmig valgt til å undertegne 

protokollen. 

- Lasse Sætre, Bjørg Ellen Ringdal, Jenny Ervik og Stein Oddvar Sægrov ble enstemmig 

valgt til reisefordelingskomité. 

- Svenn Erik Ødegård, Jens Vasaasen, Camilla Farestveit ble enstemmig valgt til 

tellekorps.  

- Espen Riktor, Bjørn Pettersen, Bjørg Røsto Jensen ble enstemmig valgt til 

redaksjonskomite. Halvor Lauvstad var sekretær for komiteen 

 



 

3. Beretninger 
Dirigentene gjennomgikk hele beretningen med unntak av sportslig beretning hurtigløp og 

kunstløp som ble presentert av hhv Lasse Sætre og Mona Adolfsen. 

Det fremkom enkelte feil og mangler som vil korrigeres i revidert versjon av årboka. Grenene 

inline, kortbane, langløp og roller derby skal synliggjøres i årboka og skal levere hver sin 

oppsummering som skal inn i revidert årbok. I tillegg skal følgende inn i revidert årbok: 

- Korrigert årstall i beretningen for tidtakingskomiteen 

- Uoffisielle sprint WM for veteraner i 2014 gikk i Astana ikke i Inzell 

- Feil informasjon om styremedlemmer: 

o Linda Olsen har ikke vært styremedlem i perioden. 

o Mona Norhaug Faleide har vært styremedlem 

o Petter Rukke har vært varamedlem. Ikke styremedlem.  
- Korrigeringer i TKKs beretning s 28 og 29  

- Informasjon om Toppidrettsutvalget Kunstløp er lagt inn i «Topp kunstløp» 

  

 

4. Behandling av forbundets reviderte regnskaper for siste 

toårsperiode 
 

a) For perioden 1.1 2013 - 31.12. 2013 

b) For perioden 1.1 2014 - 31.12. 2014 

Generalsekretæren orienterte nærmere om de fremlagte regnskapstall og balansen. 

Detaljert informasjon er gjennom regnskapsårene jevnlig gitt til styret, revisor og 

kontrollkomité.  

Vedtak: Regnskapene for årene 2013 og 2014 ble så fremlagt for votering og de ble 

enstemmig godkjent. 

 

 

5. Strategi 
Presidenten gjennomgikk utkast til strategi for 2015 – 21.  

Grunnet manglende distribusjon av strategidokument, ble behandling av 

strategidokumentet utsatt til 13. juni. Basert på innspill fra Tingets delegater fremla 

redaksjonskomiteen følgende forslag til vedtak og konkrete innspill til innhold i 

strategidokumentet:  

 

Forslag til vedtak: 

- NSF skal til enhver tid oppdatere og vedlikeholde et overordnet strategidokument 

som skal ligge til grunn for alle organisasjonsledds aktivitetsplaner og prioriteringer 

o Dokumentet skal inneholde: 



 Referanse/ gjengivelse av NSFs formål og visjon 

o Forbundets overordnede målsetninger 

o Tingvedtatte strategiske bestemmelser 

o Ansvarsbeskrivelser for organisasjonsleddenes rolle i utvikling og 

gjennomføring av handlingsplaner og tiltak 

o Metodikk for rapportering og evaluering av aktiviteter og tiltak i alle 

organisasjonsledd. 

- NSFs styre henstilles om å utvikle strategidokumentet etter nedenstående punkter 

som et rammeverktøy og finne en praktisk måte å sende strategidokumentet ut på 

høring iløpet av høsten 2015 slik at et helhetlig strategidokument kan gjennomgås på 

Ledermøtet 2016. 

 

Strategi - Sentrale punkter / overskrifter i videre arbeid med strategien 

1. Skøytesportens rammebetingelser 

a. Anlegg: I arbeidet med kunstisbaner og innendørs skøyteanlegg må NSF 

fortsette sitt nære og viktige samarbeid med andre is-idretter som har 

tilsvarende behov for nye anlegg.  I dette arbeidet er det også nødvendig å ha 

tett kontakt og godt samarbeid med Kulturdepartementet og de kommuner 

som har eller planlegger anlegg som kan brukes av skøytesporten. 

b. Aktivitets-/øvelsestilbud til utøvere og ledere 

c. Tilbud til utøvere, ledere og publikum 

2. Skøytesportens tilbud 

a. Idrettslig aktivitet, konkurranseform og øvelsesprogram 

b. Gjennom fornyelse og kreativitet, både i konkurransemønsteret, og hvordan 

sporten fremstilles i mediene, må NSF sikre skøytesportens attraktivitet. 

Dette arbeidet må skje i samarbeid med ISU og relevante medier. 

3. Skøytesportens sosiale miljø 

a. NSF vil legge opp sitt arbeid slik at ingen opplever at det er noen motsetning 
mellom toppidrettssatsing og satsing på gode og inspirerende aktiviteter for 
barn og unge. 

4. Skøytesportens posisjon og omdømme i samfunnet 

a. NSF må i sitt arbeid legge stor vekt på holde oppe stor oppmerksomhet både 

omkring sporten og våre fremste utøvere.  

b. Som et ledd i kompetansearbeidet er det nødvendig å gjennomføre 

kommunikasjonstrening med aktive og fremtredende tillitsvalgte som 

eksponeres for medienes interesse. 

5. Profilering og kommunikasjon 

a. For å lykkes i kommunikasjonsarbeidet er det nødvendig med løpende 

medieplaner rettet mot skøytebegivenheter, forventninger, resultater etc. 

6. Kompetanse blant utøvere og ledere 

a. Profesjonalitet skal ligge til grunn for all virksomhet i NSF. Det må derfor 

arbeides kontinuerlig med kompetansebygging på alle forbundets arbeids- og 

ansvarsområder samt utvikle kompetanseprogrammer for kretser og klubber. 



7. Organisering av skøytesporten 

a. NSF skal samarbeide med NIFs idrettskretser, våre egne skøytekretser og 

veletablerte klubber i arbeidet for å danne nye klubber, robuste klubber og 

utbrede skøytesporten. 

b. NSF ser organisasjonsarbeid som en grunnleggende forutsetning for å lykkes 

på forbundets mange satsingsområder. (Når Tinget i 2015 har vedtatt 

retningslinjer for forbundets organisasjonsoppbygging og virkemåte må det 

utvikles et eget organisasjonsprogram for gjennomføring.) 

8. Økonomi 

a. NSF skal sette tydelige mål for økonomien i budsjettene hvert år, og det må 

utøves sterk budsjettkontroll og styring. Det er videre nødvendig med større 

pågåenhet og kreativitet i arbeidet for å skaffe inntekter. 

9. Marked og markedsposisjon 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

 

6. Behandling av innkomne lovforslag og andre forslag 

 

Lovforslag – behandlet i plenum 
 

Forslag 1. Fra Lovkomiteen 

Vedtak: Enstemmig vedtatt med følgende tilføyelse i §15b);   

1 representant for hver skøytekrets. De kretser som har aktive i flere grener kan møte med to 

representanter. Disse kan ikke representere samme gren.  

 

Forslag 2. Fra Trondheim Skøiteklub 

Vedtak: Enstemmig vedtatt med følgende tilføyelse:   

Alle lag med mindre enn 100 medlemmer som har både hurtigløp og kunstløp på 
programmet, kan møte med 2 representanter. Disse kan ikke representere samme gren. 
 

Forslag 3. Fra Teknisk Komite Hurtigløp og Teknisk Komite Kunstløp 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 

Forslag 4. Fra TKK 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

 



Andre forslag – behandlet i plenum 
 

Forslag 5. Fra Buskerud Skøytekrets 

Endringsforslag fra Redaksjonskomiteen: 

Forslaget foreslås trukket da dette er ivaretatt i eksisterende utøver-  og 

landslagstreneravtaler på seniornivå. Tilsvarende avtaler skal gjelde for alle utøvere og deres 

ledere/trenere som tas ut ifb med representasjonsoppgaver for NSF.    

Regler/ retningslinjer sendes ut til utøvere og ledere/ trenere i forkant av 

representasjonsoppgaver. 

 

Forslaget ble trukket fra forslagsstiller.  

 

Forslag 6. Fra Buskerud Skøytekrets 

Forslaget ble trukket fra forslagsstiller.  

 

Forslag 7. Fra Tønsberg Turnforening 

Vedtak: Oversendes styret for videre bearbeidelse. Enstemmig vedtatt 

 

Forslag 8. Fra Oslo SK, Gjøvik SK, Asker SK og Trondheim Kortbaneklubb 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

Forslag 9 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

 

Forslag - behandlet i seksjonsmøte hurtigløp 
 

Forslag 10. Fra Asker SK 

Forslaget ble trukket fra forslagsstiller.  

 

Forslag 11. Fra Buskerud Skøytekrets 

Forslaget ble trukket fra forslagsstiller.  

 

Forslag 12. Fra Buskerud skøytekrets 

Forslaget ble trukket fra forslagsstiller.  

 

Forslag 13. Fra Buskerud Skøytekrets 

Forslaget ble trukket fra forslagsstiller.  

 

Forslag 14. Fra Aktiv SK, Asker SK og Tønsberg TT 

Endringsforslag fra NSF styre: 



Forslagets punkter 1-6 oversendes TKH for videre bearbeiding, herunder tilpasning til NSFs 

spesielle bestemmelser, og en vurdering av hvilke mesterskap som eventuelt best kan 

inkluderes i en NM-uke. Når TKHs vurderinger og anbefalinger foreligger, sender styret saken 

ut på en høringsrunde i organisasjonen. Dersom det er rimelig tilslutning til den foreslåtte 

ordningen, kan styret ha fullmakt til å sette i gang forsøk med en slik NM-uke så fort det er 

praktisk mulig. Hvis det utredede forslag ikke får tilstrekkelig tilslutning ute i organisasjonen, 

legges saken fram for ledermøtet i 2016. 

 

Vedtak: Endringsforslag vedtatt mot fem stemmer  

 

Forslag 15. Fra Asker SK 

Vedtak: Enstemmig vedtatt med Teknisk komite Hurtigløps tilføyelser: 
TKH er for forslaget, men mener at det på grunn av allerede tildelte mesterskap, først er 

gjennomførbart til LM 2018. Dersom arrangører av LM i 2016/17 sesongen likevel ønsker å 

gjennomføre dette, gis det mulighet for det. 

 

Forslag 16. Fra Aktiv SK, Arendal SK, Asker SK, Bøsk, Bergen SK, Båstad IL, Drammen SK, 

Eidsvold TFGeithus IL, Gjøvik SK, Harstad SK, Hol IL, Jevnaker IF, Leinstrand IL, Narvik SK, 

Oslo Speedskaters, Sand IL SSK Toten, Sør-Trøndelag Skøytekrets, Trondheim SK, Tynset IF 

og Tønsberg TF 

Vedtak: Forslaget falt mot 10 stemmer. 

 
Forslag 17. Fra Tønsberg Turnforening 

Vedtak: Forslaget oversendes TKH for innarbeidelse i arrangørveileder. Enstemmig vedtatt 

  

Forslag 18. Fra Asker SK og Tynset IF 

Vedtatt mot tre stemmer  

 

 

Forslag - behandlet i seksjonsmøte kunstløp 
 

Forslag 19. Fra Bergen KK 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. Oversendes til Teknisk komite Kunstløp 
 

Forslag 20. Fra Bergen Kunstløpklubb 

Vedtak: Enstemmig vedtatt.  

Forslaget oversendes breddeutvalget med anbefaling om at en slik veileder utarbeides, og at 

NSFs etiske retningslinjer er en del av veilederen.  

  



Forslag 21. Fra Stavanger Kunstløpsklubb 

Vedtak: Forslaget falt enstemmig. Oversendes Toppidrettsutvalget for se på mulighet for 

spesifisering av krav til rekrutteringslaget, samt informere om ISU stevner som er åpne for 

klubbdeltagelse i august før sesongstart. 

  

 

 7. Seksjonsmøter kunstløp og hurtigløp 
Seksjonsmøtenes gjennomgang av forslag er gjengitt i protokolleringen av forslagsbehandlingen. 

 

 

8. Langtidsbudsjett 2015–2017 
Generalsekretær Halvor Lauvstad presenterte styrets forslag til langtidsbudsjett for perioden 
2015-2017.  
 

Vedtak: Styrets forslag til langtidsbudsjett ble enstemmig vedtatt. 

 

 

9. Redaksjonskomiteens innstillinger 
Redaksjonskomiteen ble bedt om å lage innstillinger/vedtaksforslag til lovforslag 5 og til 

behandling av strategi. Vedtaksforslagene er også gjengitt i protokolleringen av strategi og 

forslagsbehandling. 

 

Forslag 5 

Opprinnelig forslag: 

Det innføres et krav om rusmidler i avtalen med norske løpere og ledere når de 

representerer Norge i konkurranser eller i treningssamlinger. 

 

Alternativt forslag 5 fra redaksjonskomiteen 

Forslaget foreslås trukket da dette er ivaretatt i eksisterende utøver-  og 

landslagstreneravtaler på seniornivå. Tilsvarende avtaler skal gjelde for alle utøvere og deres 

ledere/trenere som tas ut ifb med representasjonsoppgaver for NSF.    

Regler/ retningslinjer sendes ut til utøvere og ledere/ trenere i forkant av 

representasjonsoppgaver. 

 

Strategi - Sentrale punkter / overskrifter i videre arbeid med strategien 

10. Skøytesportens rammebetingelser 

a. Anlegg: I arbeidet med kunstisbaner og innendørs skøyteanlegg må NSF 

fortsette sitt nære og viktige samarbeid med andre is-idretter som har 

tilsvarende behov for nye anlegg.  I dette arbeidet er det også nødvendig å ha 



tett kontakt og godt samarbeid med Kulturdepartementet og de kommuner 

som har eller planlegger anlegg som kan brukes av skøytesporten. 

b. Aktivitets-/øvelsestilbud til utøvere og ledere 

c. Tilbud til utøvere, ledere og publikum 

11. Skøytesportens tilbud 

a. Idrettslig aktivitet, konkurranseform og øvelsesprogram 

b. Gjennom fornyelse og kreativitet, både i konkurransemønsteret, og hvordan 

sporten fremstilles i mediene, må NSF sikre skøytesportens attraktivitet. 

Dette arbeidet må skje i samarbeid med ISU og relevante medier. 

12. Skøytesportens sosiale miljø 

a. NSF vil legge opp sitt arbeid slik at ingen opplever at det er noen motsetning 
mellom toppidrettssatsing og satsing på gode og inspirerende aktiviteter for 
barn og unge. 

13. Skøytesportens posisjon og omdømme i samfunnet 

a. NSF må i sitt arbeid legge stor vekt på holde oppe stor oppmerksomhet både 

omkring sporten og våre fremste utøvere.  

b. Som et ledd i kompetansearbeidet er det nødvendig å gjennomføre 

kommunikasjonstrening med aktive og fremtredende tillitsvalgte som 

eksponeres for medienes interesse. 

14. Profilering og kommunikasjon 

a. For å lykkes i kommunikasjonsarbeidet er det nødvendig med løpende 

medieplaner rettet mot skøytebegivenheter, forventninger, resultater etc. 

15. Kompetanse blant utøvere og ledere 

a. Profesjonalitet skal ligge til grunn for all virksomhet i NSF. Det må derfor 

arbeides kontinuerlig med kompetansebygging på alle forbundets arbeids- og 

ansvarsområder samt utvikle kompetanseprogrammer for kretser og klubber. 

16. Organisering av skøytesporten 

a. NSF skal samarbeide med NIFs idrettskretser, våre egne skøytekretser og 

veletablerte klubber i arbeidet for å danne nye klubber, robuste klubber og 

utbrede skøytesporten. 

b. NSF ser organisasjonsarbeid som en grunnleggende forutsetning for å lykkes 

på forbundets mange satsingsområder. (Når Tinget i 2015 har vedtatt 

retningslinjer for forbundets organisasjonsoppbygging og virkemåte må det 

utvikles et eget organisasjonsprogram for gjennomføring.) 

17. Økonomi 

a. NSF skal sette tydelige mål for økonomien i budsjettene hvert år, og det må 

utøves sterk budsjettkontroll og styring. Det er videre nødvendig med større 

pågåenhet og kreativitet i arbeidet for å skaffe inntekter. 

18. Marked og markedsposisjon 

 

Forslag til vedtak: 

- NSF Ting gir NSFs styre mandat til følgende oppfølging av strategidokumentet: 



o NSF skal til enhver tid oppdatere og vedlikeholde et overordnet 

strategidokument som skal ligge til grunn for alle organisasjonsledds 

aktivitetsplaner og prioriteringer 

o Dokumentet skal inneholde: 

 Referanse/ gjengivelse av formål og visjon 

o Forbundets overordnede målsetninger 

o Tingvedtatte strategiske bestemmelser 

o Ansvarsbeskrivelser for organisasjonsleddenes rolle i utvikling og 

gjennomføring av handlingsplaner og tiltak 

o Metodikk for rapportering og evaluering av aktiviteter og tiltak i alle 

organisasjonsledd. 

- NSFs styre henstilles om å utvikle strategidokumentet etter ovenstående mal og finne 

en praktisk måte å sende strategidokumentet ut på høring iløpet av høsten 2015 slik 

at et helhetlig strategidokument kan gjennomgås på Ledermøtet 2016. 

 

 

10. Kongepokalens fordeling i 2016 og 2017. 
Norges Skøyteforbunds styre foreslår at kongepokalene for 2016 og 2017 settes opp som 

følger:  

 

 2016: Menn allround hurtigløp og Kvinner allround hurtigløp. 

 2017: Menn enkeltdistanser hurtigløp og Kvinner enkeltdistanser hurtigløp. 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

 

11. Valg ifølge lovene 
Valgkomiteens leder Roald Farestveit gjorde rede for valgkomiteens innstilling. De foreslåtte 

medlemmer til det nye styret presenterte seg deretter. Christine Isaksen var ikke tilstede og 

ble presentert av Kari Anne Olsen. Signe Slettmoen var ikke tilstede og ble presentert av Julie 

Vister Norebø.  

  
 

President NSF: Rune Gerhardsen, Aktiv Skøyteklubb (gjenvalg) 

Visepresident NSF: Torbjørn Digernes, Trondhjems Skøiteklubb (gjenvalg) 

Styremedlem Teknisk komite hurtigløp: Marcel Lesche Vanberg, Kongsberg IF (gjenvalg) 

Styremedlem: Ståle Njåtun, Asker Skøyteklubb (ny) 

Styremedlem Teknisk komite kunstløp. Lise Røsto Jensen, Sarpsborg Skøyteklubb (gjenvalg) 

Styremedlem Bredde: Stein Oddvar Sægrov, Stavanger Sandnes Skøyteklubb (ny) 

Styremedlem: Kari Amble, Bergen Kunstløpklubb (ny) 

Varamedlem Teknisk komite hurtigløp: Bjørn Pettersen, Aktiv Skøyteklubb (ny) 

Varamedlem Teknisk komite kunstløp: Christine Isaksen, Oslo Skøiteklubb (ny)  

Varamedlem Bredde: Signe Sletmoen, Oslo Roller Derby (ny).  



Varamedlem styret: Petter Rukke, Hol IL (gjenvalg) 

 

Alle enstemmig valgt 

 

 

Kontrollkomité  
Leder: Erik Ekornhol, OI (gjenvalg)  
Medlem: Hans Petter Carlsen, OSK (gjenvalg)  
Varamedlem: Bente Larsen, OSK (gjenvalg)  
 

Alle enstemmig valgt 

 
 
Lovkomité  
Leder: Knut Arthur Olsen, IF Fram (gjenvalg)  
Medlem: Bjørg Røsto Jensen, Sarpsborg SK (gjenvalg)  
Medlem: Tove Marit Berg, Harstad SK (gjenvalg)  
Varamedlem: Roar Eriksen, Herkules SK (gjenvalg)  
 

Alle enstemmig valgt 

 

 

Appellutvalg  
Leder: Bjørn Hennum, Drammen SK (gjenvalg)  
Medlem: Odd Olsen, Spk Ceres (opprykk fra varaplass)  
Medlem: Vivi Ann Østby Eng, OI (gjenvalg)  
Varamedlem: Vibeke Morken, Hamar IL (gjenvalg)  
Varamedlem: Julie Vister Nordbø, Asker KK (ny)  
 

Alle enstemmig valgt 

 
 
Domsutvalg  
Leder: Arnstein Gjengedal, OI (gjenvalg)  
Medlem: Nils Dagfinn Lier, OSK (gjenvalg)  
Medlem: Line Kaldestad, Bergen KK (gjenvalg)  
Varamedlem: Oddbjørn Ervik, Hamar IL (gjenvalg)  
 

Alle enstemmig valgt 

 

 

Valgkomité  
Medlem: Jens Vasaasen, Stange SK (ny)  
Medlem: Jeanette Skarstein, OSK (ny)  
Medlem: Reidun Vikan, TSK (opprykk fra varaplass)  



Medlem: Steinar Fagerheim, Bjugn/Ørland SK (ikke på valg)  
Medlem: Janniken Høybakk, Harstad SK (ikke på valg)  
Varamedlem: Roald Farestveit, Bergen SK 

 

Alle enstemmig valgt 

 

Avslutning 
Rune Gerhardsen takket dirigentene og adminstrasjonen for innsatsen. Videre takket han for 

samarbeidet med styret, og han takket spesielt de avgåtte styremedlemmene Linn Rønning, 

Erik Julsrud, Ruth Mona Norhaug Faleide, Håvard Lauvålien, Ruth Charlotte Wessel og Beate 

Helen Andersen 

 .  

Gjenvalgt president Rune Gerhardsen takket Tinget for tilliten, og ønsket det nye styret lykke 

til med oppgavene som ligger foran. Gerhardsen mente det hadde vært en godt ting, og 

spesielt arbeidsformen med strategiplanen var meget bra. Arbeidet med strategi -og 

handlingsplanen vil ha høy prioritet for det nye styrets arbeid i tiden som kommer, avsluttet 

han og hevet Tinget kl 10.56 14. juni 2015. 

  

Protokollen er ført på grunnlag av lydopptak og notater fra Tingforhandlingene.  

 

 

Oslo, 25. juni 2015 

 

 
Protokollfører Halvor Lauvstad 

 

 

 

 

_________________________________  __________________________________ 

Sted/dato      Sted/dato 

 

 

 

 

_________________________________  __________________________________ 

Sara Hemmer        Bjørn Terje Andersen  



  


