Protokoll NSF’s ting 2019 i Kristiansund 14. – 16. juni 2019
1. Tingets åpning
a) Minnetaler
Tinget ble åpnet med at presidenten i Norges Skøyteforbund, Mona Adolfsen, holdt minnetale
over sentrale personer i norsk skøytesport som hadde gått bort i løpet av siste tingperiode.
Blant disse ble Gullmerkeinnehaver Ivar Martinsen spesielt nevnt. Ting forsamlingen mintes
de avdøde med stillhet.
b) Åpningstale
Mona Adolfsen ønsket delegater og gjester velkommen til Skøytetinget 2019 i Kristiansund.
Hun introduserte gjestene Berit Kjøll, Kjell Nergaard og leder av IL Braatt, Janikke Gjægtvik.
c) Hilsningstaler
Nyvalgt president i Norges Idrettsforbund var i sin hilsningstale til tinget stolt over å ha blitt
invitert til Norges Skøyteforbunds ting. Hun poengterte at dette var hennes første møte med
noen av særforbundene. Kjell Nergaard, ordfører i Kristiansund ønsket tinget velkommen til
Kristiansund, Norges vakreste by. Leder i IL Braatt, Janikke Gjægtvik var i sin hilsningstale
stolt over at Norges Skøyteforbund hadde valgt IL Braatt som arrangør av Skøytetinget 2019.

2. Konstituering
President Mona Adolfsen foretok konstitueringen av Tinget.
a) Godkjenning av innkallingen til Tinget.
Godkjenning av innkalling: Tinget var innkalt i henhold til lovens §14, og innkallingen ble
enstemmig godkjent.
b) Godkjenning av fullmaktene.
Fullmakter som hadde innkommet var sjekket i henhold til oppgitte medlemstall. Klubber
med flere enn en delegat hadde på forhånd blitt kjent med at de måtte være representert med
delegater av hvert kjønn. Innregistrering ble gjennomført ved inngang til Tingsalen. Det var
55 stemmeberettigede tilstede ved tingets åpning. I tillegg 4 med kun tale og forslagsrett på
grunn av kjønnskvotering. En ny opptelling over antall stemmeberettigede ble foretatt før start
av dag 2. Dette viste at det hadde ankommet ytterligere 3 stemmeberettigede og 2 med tale og
forslagsrett , slik at ved start av dag 2 var 58 stemmeberettigede tilstede og 6 med tale og
forslagsrett.
c) Godkjenning av dagsorden.
Vedtak: Dagsorden slik den var framlagt 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 Arild Gjerde ble enstemmig valgt til tingets dirigenter.
Svenn Erik Ødegaard (NSF) og Lise Røsto Jensen (NSF) ble enstemmig valgt til
tingets sekretærer.
Christian Pedersen (Oslo Skøiteklub) og Astrid Vårvik Nordheim (Leinstrand IL) ble
enstemmig valgt til å undertegne protokollen.
Tore Fløiten (Nord-Odal IL), Nina Bjørkeli (Østfold Skøytekrets) og Svenn Erik
Ødegaard (NSF) ble enstemmig valgt til reisfordelingskomité.
Svenn Erik Ødegaard (NSF) og Lise Røsto Jensen (NSF) ble enstemmig valgt til
tellekorps.
Eivind Røvde Solberg (Kongsvinger Skøyteklubb) og Yvonne Olstad (Asker
Kunstløpklubb) ble sammen med Lise Røsto Jensen (NSF) enstemmig valgt til
redaksjonskomité.

3. Sportslig Orienteringer
Lasse Sætre redegjorde for inline, Short-Track og hurtigløp, mens Lise Røsto Jensen
redegjorde for kunstløp og Roller Derby.

4. Presentasjon av ny Generalsekretær
Kari Amble intervjuet den nye Generalsekretæren Håkon Dahl på scenen. Den nye
generalsekretæren kommer fra jobb i Skiforeningen og startet som generalsekretær 1. mai
2019. Han kunne fortelle at han ville være på plass på kontoret på Ullevål fra august. Dette
fordi at han hadde pappa permisjon.

5. Beretninger
Dirigentene gjennomgikk hele beretningen. Det kom noen små bemerkninger til beretningen.
Dette vil bli oppdatert.
Lovkomitéens leder Knut Arthur Olsen oppfordret styret til å foreta utskrift av årboken ved
neste ting.
President Mona Adolfsen så poenget, men mente at dette heller ikke kom til å bli gjort i
framtiden da vi ønsker en mer digitalisert framtid. Hun oppfordret imidlertid delegater på
fremtidige Skøyte ting til å printe ut Årboken før de kom til tinget hvis de hadde behov for
det.
Vedtak: Beretningene ble enstemmig godkjent.

6. Aktivitetstall
Det ble framlagt tall på antall lisenser, aktivitetstall, klubboverganger og antall stevner.
Tallene vil bli lagt ut på Norges Skøyteforbunds nettside.

7. Status NSF strategi.
Frode Bøhm og Ståle Njåtun presenterte Strategidokumentet. De presiserte at det er viktig for
klubber og kretser at de ikke legger dokumentet i skuffen, men bruker dokumentet i sitt
arbeid. En av tingdelegatene mente dokumentet hadde forbedringspotensiale.
Vedtak: Sendes redaksjonskomiteen for ny utarbeidelse.

8. Regnskap av reviderte regnskaper for siste toårsperiode.
Lasse Sætre (konstituert generalsekretær) gjennomgikk regnskapet for 2017 og 2018.
Det ble stilt spørsmål om hvor mye som var innbetalt i egenandeler. Tinget fikk svar på at
sum egenandeler fremgår i egen note. Det ble også framstilt et ønske om at det i framtidige
regnskap føres noter på de store utgiftspostene. Et ønske om at første regnskapsår i en
tingperiode, ble fremlagt på ledermøtet.
Lovkomiteens leder Knut Arthur Olsen kom med en oppfordring til tinget om å utsette
behandlingen av langtidsbudsjettet til etter at forslagene hadde blitt behandlet.
Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent.

9. Breddeutvalget.
Breddeutvalget presenterte #Skøyteglede. De delte ut priser til hver gren. Harstad
Skøyteklubb (hurtigløp), Oslo Skøiteklub (kunstløp), Hardanger Skøyteklubb (inline), Wet
City Rollers (Roller Derby) og Gjøvik/SSK Toten (Short Track). Det ble utdelt diplomer til
alle vinnerne. Hver vinner vil få overført kr 2.000,-

10.Behandling av innkomne lovforslag og andre forslag.
Lovforslag – behandlet i plenum.
Forslag 1: Representasjon på forbundstinget, fra Norges Skøyteforbunds
styre/lovkomiteen
Innstilling: Styret presenterte revidert forslag i forhold til det som fremkom av årboka, tillegg
i kursiv:
c Representanter for lag som har vært medlem av NSF i minst 6 måneder.
Lag som etter siste avgitte registrering i NSFs lisensregister:
Inntil 50 lisenser 1 representant
51-100 lisenser 2 representanter
101-150 lisenser 3 representanter
151-200 lisenser 4 representanter
Over 201 lisenser 5 representanter

d Alle lag med færre enn 50 lisenser, og som har lisenser fra flere grener, kan møte med 2
representanter. Disse kan ikke representere samme gren.
e Lag som møter med flere enn 1 representant og som har lisenser fra flere grener må møte
med representanter fra sine aktuelle grener.
Kjønnsfordelingen må oppfylle NSFs lov §6 (1)
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Forslag 2: Representasjon på ledermøtet, fra Norges Skøyteforbunds styre/lovkomiteen
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Forslag 3: Innkalling til tinget, fra Norges Skøyteforbunds styre/TKH/TKK
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Forslag 4: Startberettigelse og konkurranseregler, fra Norges Skøyteforbunds
styre/TKH/TKK
Dirigentene poengterte at forslag 6 og 7 omhandlet det samme. Dirigentene forslag om at man
skulle behandle forslag 4 fikk aksept fra tingforsamlingen. Styret presenterte revidert forslag i
forhold til det som fremkom av årboka. I tillegg ba dommerutvalget kunstløp om å få tillagt
synkronkunstløp i punkt 4e.
§ 28:
(1) Lag og utøver
1. Utøvere kan i en og samme sesong (1. mai-30.april) ikke representere mer enn ett lag i
samme gren uten NSFs tillatelse. En løper skal innen 1. mai ha bestemt seg for hvilket lag
vedkommende vil representere i sesongen.
2. Enhver som søker opptagelse i nytt lag, må underrette det gamle lag om dette skriftlig, og
samtidig sørge for at alle forpliktelser er ordnet, noe det nye lag også skal forvisse seg om. Er
det ikke kommet svar innen 8 dager, anses fordringen oppfylt.
3. Utmeldelse av et lag må skje skriftlig. Klubbovergang kan innvilges midt i sesongen (til
den enkelte gren) ved søknad, men da mot et gebyr som fastsettes av NSFs styre.
(2) Aldersgrenser NSFs aldersbestemmelser skal til enhver tid være i tråd med NIFs
barneidrettsbestemmelser.
(3) Startlisens
Alle løpere over 10 år må betale/løse startlisens utstedt av Norges Skøyteforbund før
deltakelse i krets-, nasjonale- eller internasjonale stevner.
(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 (Clearance certificate). Unntak er Landsmesterskapet, NM Roller
Derby 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

-NM menn og kvinner senior, sprint
-NM menn og kvinner, enkeltdistanser
-NM menn og kvinner junior, allround
-NM menn og kvinner junior, sprint,
Norgesmesterskapene i hurtigløp arrangeres som egne stevner, eller stevner hvor to eller flere
mesterskap arrangeres samtidig.
c) Norgesmesterskapene i kunstløp:
Norgesmesterskapet i kunstløp for kvinner, menn, par og isdans, synkronkunstløp, senior og
junior, arrangeres i samme stevne.
d) Øvrige landsomfattende mesterskap i hurtigløp:
-Landsmesterskap for gutter og jenter enkeltdistanser (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 Basic, Novice A og Debs A, samt synkronkunstløp,
Mixed age og Novice, kan arrangeres i samme stevne som NM i kunstløp.
(5) Konkurranseregler
Alle stevner og mesterskap arrangert av NSF eller underliggende ledd skal arrangeres i
henhold til ISUs konkurranseregler. Hovedprinsippene i ISUs mesterskapsbestemmelser skal
anvendes i våre nasjonale mesterskapsbestemmelser med nødvendige nasjonale tilpasninger.
(6) Spesielle Bestemmelser
NSFs styre fastsetter Spesielle Bestemmelser om klasseinndeling, startlisens,
konkurranseregler og regler for nasjonale mesterskap og arrangementer. Kretser og lag kan
innen 31. mars hvert år fremme forslag overfor NSFs styre til endringer i Spesielle
Bestemmelser. Forslagene offentliggjøres på NSFs internettsider senest 4 uker før
tingets/ledermøtets avholdelse. Forslagene vil bli diskutert på seksjonsmøtene i henholdsvis
hurtigløp og kunstløp på tinget/ledermøtet, og konklusjonen vil være retningsgivende for
styrets senere oppdatering av Spesielle Bestemmelser.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Forslag 5: Styrets sammensetning, fra Norges Skøyteforbunds styre/TKH/TKK
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Forslag 6: Startberettigelse og konkurranseregler, fra Trondheim kortbaneklubb
Vedtak: se vedtak forslag 4
Forslag 7: Startberettigelse og konkurranseregler, fra Akershus og Oslo Skøytekrets
Vedtak: se vedtak forslag 4
Forslag 16: Tilleggsforslag, fra Norges Skøyteforbunds styre
Begrunnelse: Forslaget skal tydeliggjøre regler for kjønnsfordeling i NSF’s lov.
§6: Legg til: …….Forøvrig vises det til NIFs lov om kjønnfordeling, §2-4 (1)

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Andre forslag – behandlet i plenum
Forslag 8: Representasjon for alle grener på Tinget/ledermøte, fra Asker Skøyteklubb
Forslagsstiller enig i at Styret tar med seg punktene inn i styrets videre arbeid.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Forslag 9: Sammenslåing skøytekretser i forhold til regionalisering, fra Asker
Skøyteklubb
Styret vil vurdere NIF’s regioninndeling i lys av skøytekretsenes nåværende inndelinger for
potensielle tilpasninger og kommer tilbake med et forslag til ledermøtet 2020.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Forslag 10: Klubbmedlemskap pr gren under NSF, fra Asker Skøyteklubb
Vedtak: Ses i sammenheng med forslag 4. Enstemmig vedtatt.

Forslag – behandlet i seksjonsmøte hurtigløp
Forslag 11: NM hurtigløp senior 2020 - gjennomføring, fra Asker Skøyteklubb
TKH anbefaler ikke forslaget. Skøytetinget 2017 vedtok en ny modell for gjennomføringen av
NM senior, og TKH mener man må forholde seg til denne for kommende sesong. I tillegg gir
det store problemer å tilpasse forslaget i terminlisten for kommende sesong.
Forslagsstillers forslag til vedtak:
a. NM hurtigløp senior 2020 arrangeres i Asker 13.-15.03.2020 som en kopi av VM på
Hamar over 3 dager. Stevnet er sammenlagtstevne for sprint og allround.
b. NM enkeltdistanser arrangeres som et separat stevne, primært i romjula, når det som
tidligere sesonger er åpning i den internasjonale terminlista pga tilsvarende nasjonale
mesterskap.
c. NM enkeltdistanser går på Hamar, der det uansett er er is i romjula og der det allikevel
er berammet uttaksløp for EM og VM.
Vedtak: a vedtatt mot 4 stemmer, b vedtatt, c trukket av forslagsstiller da det overhodet ikke
var aktuelt for planlagt arrangør av uttaksløpet og endre status på løpet til NM enkeltdistanser.
Forslag 12: Landsmesterskapet, fra SSK Toten/Tønsberg Turn Hurtigløp
Det ble diskusjoner rundt forslaget. Fra Asker Skøyteklubb ble det levert et skriftlig
motforslag.

Motforslag.
a. 100m blir LM distanse for alle aldre
b. Maksimalt 4 enkeltdistanser pr løper (FellesStart og Lagtempo inkluderes ikke i denne
summeringen)
c. 3000m blir LM distanse for klasse 14 år i tillegg til nåværende 15- og 16 år.
d. TKH fastsetter program i samarbeid med arrangør.
Dirigent fikk medhold i at forslag 12 skulle voteres mot Motforslag c. Deretter skulle tinget ta
stilling til pkt a, pkt b og pkt c i Motforslaget.
Vedtak: Forslag 12 fikk 23 stemmer, mens pkt c i motforslaget fikk 18 stemmer.
Seksjonsmøtet bestemmer at det innføres 3000 meter for 13- og 14- åringer under LM.
Motforslag a: Vedtatt mot 2 stemmer
Motforslag b: Enstemmig vedtatt
Motforslag d: Enstemmig vedtatt.

Forslag - behandles i seksjonsmøte kunstløp
Forslag 13: Samlinger kunstløp, Motivasjonssamling pr klasse, fra Bergen
kunstløpklubb
Vedtak: Forslaget oversendes styret for videre behandling på bredde. Seksjonen oppfordrer
også at dette arrangeres i samarbeid med kretser.
Forslag 14: Dele klassen Basic i to nivå, fra Bergen kunstløpklubb
Vedtak: Forslagsstiller trekker forslaget.
Forslag 15: Endring Debs fra 2020-2021, fra Teknisk komite kunstløp
Vedtak: Seksjonen henstiller Teknisk Komite Kunstløp om å la det sportslige og ikke
praktiske hensyn veie tyngst når saken skal avgjøres før neste sesong. Seksjonen påpekte at
utøvere i denne klassen får halvert antall konkurranseprogram i løpet av en sesong, og at dette
kunne få negative sportslige konsekvenser.

11. Langtidsbudsjettet
Lasse Sætre presenterte og redegjorde for postene i langtidsbudsjettet 2019-2021.
Det ble presisert fra tinget at det er viktig at budsjettet holdes. Spesielt en henstilling om at
posten egenandeler ikke økes. Fra NSF’s side ble det presiert at dette heller ikke var NSF’s
ønske og ha egenandeler på representasjon. Med dagens økonomiske situasjon har NSF 2
valg. Enten å fylle kvotene ved at noen løpere må betale egenandel eller ta ut færre løpere og
la kun de aller beste delta.
Det kom også fram et ønske om at det gis større muligheter til eliteløperne til å profilere egne
sponsorer. NSF redegjorde for dagens regler, og poengterte at man må følge ISU’s regler på
dette punktet.
Det ble framstilt et ønske om å doble posten Topp-kunstløp i både 2020 og 2021. Forslaget
ble levert inn skriftlig fra forslagsstiller, Bergen Kunstløpklubb. Det ble presisert fra
kontrollkomiteen at hvis forslaget til Bergen KK ble vedtatt, måtte budsjettet på inntektssiden
økes tilsvarende. Før votering ble det også presisert at pr i dag inneholder topp kunstløp kun
en utøver.

Vedtak: Langtidsbudsjettet slik det ble presentert ble vedtatt mot 4 stemmer.

12. Utnevnelse av revisor
Norges Skøyteforbunds styre foreslår at Deloitte re-engasjeres som NSFs revisor.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

13. NIFs moderniseringsprosjekt
Før Mona Adolfsen presenterte NIF’s moderniseringsprosjekt, fortalte hun om viktige saker
fra Idrettstinget på Lillehammer. Hun fortalte om vedtaket om valg av minst en person under
26 år inn i de forskjellige styrene. Hun gav også en forklaring på hvorfor Skøyteforbundet
støttet til Berit Kjøll som ny president i Norges Idrettsforbund.
Om moderniseringsprosjektet kunne hun meddele at arbeidet ble ledet av Vibeke Sørensen. I
prosessen har både klubber, kretser og særforbund vært involvert. Moderniseringsprosjektet
har nå gått bort fra direkte sammenslåing av særforbund. Det har imidlertid kommet fram en
henstilling om samarbeid mellom særforbundene. Hun viste organisasjonsmodellen og
redegjorde for digitaliseringsprosjektet.
Etter presentasjonen kom det spørsmål fra Pieter Paul Furnee (Asker Skøyteklubb) om
personvern i medlemsregistrene.

14. Anlegg
Frode Bøhm (leder anleggsutvalget) viste til at situasjonen på anleggssiden ble grundig
gjennomgått under fjorårets ledermøte. Han viste til utviklingen som har vært siden ledermøte
på Lillestrøm 2018.
Mona Adolfsen gav en redegjørelse rundt nasjonalanleggsavtalen (Vikingskipet)
Presidenten presiserte at det er viktig for Norges Skøyteforbund at vi har en
nasjonalanleggsavtale. Det har allerede vært møter hvor Skøyteforbundet har vært representert
med utgangspunkt i at gjeldende avtale går ut 2020. I møtene som har vært så langt, har
departementet klart sagt fra at de ikke vil lage en ny avtale på nåværende tidspunkt. Dette
skyldes en ny idrettsmelding som skal utarbeides. Den skal vedtas i Stortinget våren 2021.
Det gjør at departementet ikke ønsker å inngå noen nye nasjonalanleggsavtaler før
idrettsmeldingen er vedtatt. Dette skjer ikke bare med Vikingskipet, men med så å si alle
andre nasjonalanlegg. Kvitfjell har fått sin avtale utvidet til ut 2021. NSF har behov for å ha
en forutsigbarhet når det gjelder Vikingskipet. Det er viktig for Norges Skøyteforbund at det
fortsatt blir støtte fra departementet. Det skal være et prioritert eliteanlegg med mulighet for
breddeaktiviteter. Dette fordi vi bl.a har søkt om mesterskap i 2022. NSF er ingen avtalepart,
men departementet ønsker at vi skal gi en uttalelse om behov. NSF vil sammen med HOA
prøve å få en utvidelse av avtalen fram til 2025.
I tillegg har vi hatt møter om brukeravtalen. Det er en avtale mellom HOA og Norges
Skøyteforbund. Den skal også fornyes. HOA er interessert i at vi melder inn våre behov,
ønsker og krav.

Resolusjon.
Det ble framlagt en resolusjon som vedrører Valle Hovin. Det er en støtte fra NSF’s ting om
man legger til rette for den beslutningen i Oslo bystyre.
Resolusjonen enstemmig vedtatt.
Realisering av Arena Nordvest.
Tor Olsen fortalte på en meget engasjerende måte om Arena Nordvest, «Fra ide til
virkelighet». Seansen ble avsluttet med tur til Arena Nordvest, hvor delegatene fikk se
arenaen.

15.Alle med! Idrettsglede for alle!
Kari Amble og Nils Harald Brattgjerd fortalte om prosjektet som Norges Skøyteforbund
støtter fullt ut. Dette temaet står også meget høyt på agendaen i Norges Idrettsforbund. Det ble
laget gruppeoppgaver hvor følgende temaer skulle diskuteres:
a. Hvilke tiltak kan din klubb/krets gjøre for å:
• Legge til rette for et lavterskeltilbud? (økonomi)
• Nå frem til dem som ikke kjenner skøytesporten? (kultur/sosiale forhold)
• Beholde dem som sliter økonomisk?
b. Gitt målet om 10% aktivitetsvekst hos utøvere 6-15 år - hvilke tiltak bør klubber,
kretser og forbund iverksette for å øke aktivitet og redusere frafall?
c. Hva kan NSF gjøre for å bidra til å hjelpe klubber og kretser ift. de ovenfornevnte
spørsmål?
Alle besvarelsene på gruppeoppgavene blir publisert på Norges Skøyteforbund sin
hjemmeside.

16. Redaksjonskomiteens innstillinger
Redaksjonskomiteen la fram følgende ang.Strategiplanen 2019-2021:
Debatten viser at strategidokumentet har et potensiale til å brukes mer aktivt som rettesnor for
arbeidet i klubber, kretser og forbund.
Redaksjonskomiteen anbefaler Tinget å vedta følgende:
NSFs visjon
Kjerneverdier
Posisjon og utfordringer
Små helter store mestre
- Dette skal visualiseres i for eksempel en kort film, flyer etc. eller helst begge.
Øvrige deler av nåværende strategi bearbeides og kommuniseres ut i organisasjonen i mer
lettfattelig og handlingsorientert form.
Frist 31.12.2019
Vedtak: Enstemmig vedtatt

17. Valg ifølge lovene
Valgkomiteens Roald Farestveit gjorde rede for valgkomiteens innstilling. Farestveit tok en
kort presentasjon av det nye styret.
Styret
President:
Visepresident:
Styremedlem TKH:
Styremedlem TKK:
Styremedlem bredde:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem styret:
Varamedlem TKH:
Varamedlem TKK:
Varmedlem bredde:

Mona Adolfsen
Frode Bøhm
Marcel Lesche Vanberg
Christine Isaksen
Henning Hagelund
Kristian Vårvik
Kari Amble
Hege Bratli
Gunnar Lødding
Cathrine Hestenes
Rikke Jeppsson

Romerike KK
Stavanger Sandnes SK
Kongsberg IF
Oslo Skøiteklub
Aktiv Skøyteklubb
Trondhjems Skøiteklub
Bergen Kunstløpklubb
Aktiv Skøyteklubb
Tromsø Skøyteklubb
Bergen Kunstløpklubb
Nesodden IF

Erik Ekornhol
Nils Einar Aas
Irene Tanke

Oslo Idrettslag
Aktiv Skøyteklubb
Oslo Roller Derby

Knut Arthur Olsen
Bjørg Røsto Jensen
Tove Marit Berg
Roar Eriksen

IF Fram
Sarpsborg Skøyteklubb
Harstad Skøyteklubb
Herkules SK

Arnstein Gjengedal
Nils Dagfinn Lier
Line Kaldestad
Oddbjørn Ervik
Janniken Høybakk

Oslo Idrettslag
Oslo Skøiteklub
Bergen Kunstløpklubb
Hamar IL
Harstad Skøyteklubb

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

Drammens Skøyteklubb
Spk Ceres
Oslo Idrettslag
Asker Kunstløpklubb
Bjugn/Ørland SK

Alle enstemmig valgt.

Kontrollkomité
Medlem
Medlem
Varamedlem
Alle enstemmig valgt
Lovkomité
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Alle enstemmig valgt
Sanksjonsutvalget
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Alle enstemmig valgt
Appellutvalget
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Alle enstemmig valgt
Valgkomité
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Jens Vasaasen
Rut Charlotte Wessel
Ellen Solberg
Roald Farestveit
Petter Rukke

Stange SK
Asker Kunstløpklubb
Trondhjems Skøiteklub
Bergen Skøyteklubb
Hol IL

Alle enstemmig valgt
Avslutning
President Mona Adolfsen takket for ny tillit. Hun roste arrangøren IL Braatt for et svært
vellykket arrangement. Hun takket videre dirigentene for god ledelse av tingforhandlingene
og redaksjonskomiteens jobb under tinget. Adolfsen takket de avtroppende styremedlemmene.
President Mona Adolfsen hevet Tinget kl 15.10 den 16. juni 2019.
Protokollen er ført på grunnlag av publiserte tingdokumenter og notater fra
tingforhandlingene.

Kristiansund, 16. juni 2019

Protokollfører Svenn Erik Ødegaard

Kristiansund 16.06.2019

Kristiansund 16.06.2019

Navn
Astrid Vårvik Nordheim

Navn
Christian Pedersen

___________________________
Signatur

__________________________
Signatur

