Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2017,
Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen
9.-11. juni 2017
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:
- Finn Hodt
- Alv Gjestvang
- Lisbeth Korsmo
- Mona Norhaug Faleide
- Magne Teigen
Tingforsamlingen mintes de avdøde med stillhet.

b) Åpningstale
President Rune Gerhardsen ønsket delegater og gjester velkommen til tinget og fokuserte på
kostnader forbundet med deltakelse i idrett, åpenhet og kjønnsbalanse i organisasjonen. I
tillegg nevnte han alle forbundets fem grener og utviklingen av disse. Anleggsbehovet ble
adressert og at det vil være behov for anlegg med plass til flere typer aktiviteter og idretter i
ethvert anlegg.

c) Hilsningstaler
Ordfører i Bergen, Marte Pjøs Persen, hilste Tinget velkommen til Bergen.
Leder i Fana IL, Bjørn Thømt, ønsket velkommen på vegne av arrangørklubben Fana IL.

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 § 14, og innkallingen ble
enstemmig godkjent.

b) Godkjenning av fullmaktene

Fullmakter innkommet og listet opp i dokumentet «deltakerliste NSFs Ting 2017».
Innregistrering ble gjennomført ved inngang til Tingsalen og endringer ble notert. Det var 48
stemmeberettigede tilstede ved Tingets åpning. Flere delegater hadde meldt senere
ankomst: Anders Trøan, Magnhild Ekren (Trondheim Kortbaneklubb, Tina McConnell
(Oppland Skøytekrets), John Aas (Gjøvik Kunstløpklubb) og opptelling over antall
stemmeberettigede ble foretatt før hver avstemning.
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 § 14 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 Svenn Erik Ødegård ble enstemmig valgt til
tingets sekretærer.
Bjørn Terje Andersen (ikke tilstede ved Tingets start) og Anne Marie Haug ble
enstemmig valgt til å undertegne protokollen.
Svenn Erik Ødegård, Trond Kristensen og Mona Fagerland ble enstemmig valgt til
reisefordelingskomité.
Svenn Erik Ødegård, Siw Njåtun (ikke tilstede ved Tingets start) og Mona Ripsrud ble
enstemmig valgt til tellekorps.
Espen Riktor og Bjørg Røsto Jensen ble enstemmig valgt til redaksjonskomite. Halvor
Lauvstad var sekretær for komiteen

3. Beretninger
Dirigentene gjennomgikk hele beretningen. Sportslig beretning hurtigløp og kunstløp ble
presentert av hhv Svenn Erik Ødegård og Mona Adolfsen. I tillegg ble grenene Inline,
Kortbane og Roller derby presentert med filmer i løpet av Tinget.
I tillegg skal følgende inn i revidert årbok:
- Korrigert sammensetning i Appellutvalget.
- Anleggskomiteen er ikke tingvalgt. Medlemmene i anleggskomiteen føres inn i
beretningen (Dagfinn Sjongsti, Pieter Paul Furnee, Frode Bøhm, Ådne Røkkum).
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

4. Behandling av forbundets reviderte regnskaper for siste
toårsperiode
a) For perioden 1.1 2015 - 31.12. 2015
b) For perioden 1.1 2016 - 31.12. 2016
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 2015 og 2016 ble så fremlagt for votering og de ble
enstemmig godkjent.

5. Strategi
En status for strategiens ulike hovedpunkter ble gjennomgått i plenum av styremedlem
Ståle Njåtun.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

6. Behandling av innkomne lovforslag og andre forslag
Lovforslag – behandlet i plenum
Forslag 1. Fra Norges Skøyteforbunds styre
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Andre forslag – behandlet i plenum
Forslag 2. Asker Skøyteklubb
Vedtak: Forslagets del 1 støttes. Forslagets del 2 og 3 oversendes nytt styre for oppfølging.
Enstemmig vedtatt.

Forslag - behandlet i seksjonsmøte hurtigløp
Forslag 3. Fra Asker SK
Vedtak: Forslaget falt mot to stemmer.

Forslag 4. Fra Asker SK
Forslagets del 3 støttes og saken sendes over til nytt styre for oppfølging.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Forslag 5. Fra Asker SK
Saken oversendes nytt styre for oppfølging.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Forslag 6. Fra Sportsklubben Falken
Styrets innstilling til forslaget vedtas.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Forslag 7. Fra Teknisk komite hurtigløp
Oversendes til redaksjonskomiteen for utarbeidelse av en prosess.
Vedtak: Redaksjonskomiteens forslag enstemmig vedtatt
Forslag 8. Fra Akershus og Oslo Skøytekrets
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Forslag - behandlet i seksjonsmøte kunstløp
Forslag 9. Fra Oslo Idrettslag, skøyter
Vedtak: Bearbeidet forslag fra Teknisk kunstløp ble enstemmig vedtatt.
Forslag 10. Fra Trondhjems Skøiteklub
Vedtak: Forslaget oversendes Teknisk komite Kunstløp for videre behandling og skal
hensyntas i revisjonen av spesielle bestemmelser og eventuelt NSFs lover. Se
redaksjonskomiteens forslag. Enstemmig vedtatt
Forslag 11. Fra Stavanger Kunstløpsklubb
Vedtak: Forslaget oversendes Teknisk komite Kunstløp for videre behandling og skal
hensyntas i revisjonen av spesielle bestemmelser og eventuelt NSFs lover. Se
redaksjonskomiteens forslag. Enstemmig vedtatt
Forslag 12. Fra Loddefjord IL
Vedtak: Forslaget oversendes Teknisk komite Kunstløp for videre behandling og skal
hensyntas i revisjonen av spesielle bestemmelser og eventuelt NSFs lover. Se
redaksjonskomiteens forslag. Enstemmig vedtatt

Forslag 13. Fra Hedmark Skøytekrets
Vedtak: Forslaget oversendes Teknisk komite Kunstløp for videre behandling og skal
hensyntas i revisjonen av spesielle bestemmelser og NSFs eventuelt lover. Se
redaksjonskomiteens forslag. Enstemmig vedtatt
Forslag 14. Fra Storhamar IL
Vedtak: Forslaget oversendes Teknisk komite Kunstløp for videre behandling og skal
hensyntas i revisjonen av spesielle bestemmelser og eventuelt NSFs lover. Se
redaksjonskomiteens forslag. Enstemmig vedtatt

7. Seksjonsmøter kunstløp og hurtigløp
Seksjon kunstløp besluttet endringer i spesielle bestemmelser i forhold til klasseinndelinger
Basert blant annet på forslagene 10-14 stilt i fra klubbene. Dette medfører endringer i NSFs
lov §28. Situasjonen var i forkant avklart med Lovkomiteen, slik at lovendring kunne
gjennomføres selv om dette ikke var meldt inn i forkant.
Seksjonsmøtenes gjennomgang av forslag er gjengitt i protokolleringen av
forslagsbehandlingen.

8. Langtidsbudsjett 2017–2019
Generalsekretær Halvor Lauvstad presenterte styrets forslag til langtidsbudsjett for perioden
2017-2019.
Vedtak: Styrets forslag til langtidsbudsjett ble enstemmig vedtatt.

9. Redaksjonskomiteens innstillinger
Redaksjonskomiteen ble bedt om å lage innstillinger/vedtaksforslag til forslag 7
Seksjonsmøte hurtigløp og lovtekst NSFs lov §28 (4)
Alternativt forslag 7 fra redaksjonskomiteen
NSFs styre i samarbeid med TKH gis følgende mandat:
Utarbeide et arrangementsopplegg for fremtidige NM, hurtigløp, der NM allround, sprint og
enkeltdistanser avvikles som ett enkelt stevne innen rammen av maksimalt 4 påfølgende
løpsdager. Ledermøtet 2018 gis mandat til å kunne legge dette til grunn for tildeling og
terminfesting av mesterskapene for sesongen 2019/20.
Forslag lovtekst NSFs lov §28 (4) fra redaksjonskomiteen

§ 28 Startberettigelse og konkurranseregler
(4) Mesterskapene
a) Mesterskapene er åpne kun for deltakere med norsk statsborgerskap. NSF kan etter
søknad gi dispensasjon fra dette kravet for løpere som tilfredsstiller ISU’s krav til
deltakelse for Norge i ISU-mesterskap (Clearence certificate). Unntak er
Landsmesterskapet og Veteranmesterskapet som er åpent for utenlandske
statsborgere som representerer norsk klubb og har fast bopel i Norge pr. 1. juli før
sesongen mesterskapet finner sted. Foranstående krav må dokumenteres ved
påmeldingsfrist for mesterskapet.
b) Norgesmesterskapene i hurtigløp
-NM menn og kvinner senior, allround, arrangeres som eget stevne
-NM menn og kvinner senior og junior, sprint, arrangeres som eget stevne
-NM menn og kvinner, enkeltdistanser, arrangeres som eget stevne
-NM menn og kvinner junior, allround, arrangeres som eget stevne
c) Norgesmesterskapene i kunstløp
-Norgesmesterskapet i kunstløp kvinner, menn, senior A og junior A, arrangeres i
samme stevne.
d) Øvrige landsomfattende mesterskap i hurtigløp
-Landsmesterskap for gutter og jenter sammenlagt (12-16 år)
-Veteranmesterskap for menn og kvinner allround (fra m/k 30 år)
e) Øvrige landsomfattende mesterskap i kunstløp
Landsmesterskap i kunstløp for klassene Basics, Novice A og Debs A - kan arrangeres i
samme stevne som NM i kunstløp.

10. Kongepokalens fordeling i 2018 og 2019
Norges Skøyteforbunds styre foreslår at kongepokalene for 2018 og 2019 settes opp som
følger:
2018: Menn enkeltdistanser hurtigløp og Kvinner enkeltdistanser hurtigløp.
2019: Menn enkeltdistanser hurtigløp og Kvinner enkeltdistanser hurtigløp.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

11. Valg av revisor og fastsettelse av kontingent og avgifter.
Norges Skøyteforbunds styre foreslår at Deloitte skal re engasjeres som NSFs revisor.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Norges Skøyteforbunds styre foreslår at NSFs administrasjon fastsetter kontingent og
avgifter.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

12. Valg ifølge lovene
Valgkomiteens leder Steinar Fagerheim gjorde rede for valgkomiteens innstilling. De
foreslåtte medlemmer til det nye styret presenterte seg deretter. Frode Bøhm, Vibeke
Morken, Signe Sletmoen og Nils Einar Aas var ikke tilstede.

Styret
President:
Visepresident
Styremedlem Teknisk komite hurtigløp:
Styremedlem Teknisk komite kunstløp:
Styremedlem bredde:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem Teknisk komite hurtigløp:
Varamedlem Teknisk komite kunstløp:
Varamedlem bredde:
Varamedlem styret:

Mona Adolfsen
Frode Bøhm
Marcel Lesche Vanberg
Christine Isaksen
Nils Harald Brattgjerd
Ståle Njåtun
Kari Amble
Bjørn Pettersen
Vibeke Morken
Signe Sletmoen
Nils Einar Aas

Romerike KK
Stavanger SK
Kongsberg IF
Oslo SK
SPK Falken
Asker SK
Bergen KK
Aktiv SK
Hamar IL
Oslo RD
Aktiv SK

Erik Ekornhol
Odd Borgersen
Irene Tanke

Oslo IL
Geithus IL
Oslo RD

Knut Arthur Olsen
Bjørg Røsto Jensen
Tove Marit Berg
Roar Eriksen

IF Fram
Sarpsborg SK
Harstad SK
Herkules SK

Anstein Gjengedal

Oslo IL

Alle enstemmig valgt

Kontrollkomité
Leder:
Medlem:
Varamedlem:
Alle enstemmig valgt

Lovkomité
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Alle enstemmig valgt

Sanksjonsutvalget
Leder:

Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Nils Dagfinn Lier
Line Kaldestad
Oddbjørn Ervik
Janniken Høybakk

Oslo SK
Bergen KK
Hamar IL
Harstad SK

Bjørn Hennum
Odd Olsen
Vivi Ann Østby Eng
Julie Vister Nordbø
Steinar Fagerheim

Drammen SK
Spk Ceres
Oslo IL
Asker KK
BØSK

Jens Vasaasen
Jeanette Ellingstad
Reidun Vikan
Roald Farestveit
Petter Rukke

Stange SK
Oslo SK
Trondhjems
Bergen SK
Hol IL

Alle enstemmig valgt

Appellutvalget
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Alle enstemmig valgt

Valgkomité
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Alle enstemmig valgt

Avslutning
Avtroppende president Rune Gerhardsen takket arrangøren Fana IL for et svært vellykket
arrangement Han takket videre dirigentene for god ledelse av tingforhandlingene og
redaksjonskomiteens jobb under tinget. Han overlot deretter ordet og vervet til nyvalgt
president Mona Adolfsen.
Nyvalgt president Mona Adolfsen takket Tinget for tilliten, og gratulerte det nye styret og
tingvalgte komiteer og utvalg med vervene. Arbeidet med økonomisk utvikling blir høyt
prioritert og hele forbundet skal jobbe sammen for å nå de økonomiske og sportslige målene
de kommende årene.
President Mona Adolfsen hevet Tinget kl 11.20 den 11. juni 2017.

Protokollen er ført på grunnlag av publiserte tingdokumenter og notater fra
Tingforhandlingene.

Bergen, 11.juni 2017

Protokollfører Halvor Lauvstad

Bergen 11/6 – 2017

Bergen 11//6 - 2017

Navn
Anne Marie Haug

Navn
Bjørn Terje Andersen
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