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Norges 
Skøyteforbund                 Oslo 24.03.2020 

 
 

Protokoll 
Styremøte #4/2020  
Telefonmøte 
24. mars kl 18.00 – 21.20 
 
Tilstede:   
President      Mona Adolfsen 
Visepresident     Frode Bøhm 
Styremedlem Teknisk hurtigløp   Marcel Lesche Vanberg 
Styremedlem Teknisk kunstløp  Christine Isaksen 
Styremedlem Bredde                Henning Hagelund 
Styremedlem     Kari Amble 
Styremedlem     Hege Bratli 
Varamedlem Teknisk hurtigløp  Gunnar Lødding 
Varamedlem Teknisk kunstløp  Cathrine Hestenes  
Generalsekretær                                           Håkon Dahl 
 
Forfall: 
Varamedlem bredde    Rikke Jeppsson 
 
Referent: Håkon Dahl 
 
Agenda 
 
21/2020 
Protokoll styremøte 3/2020 
Vedtak: 
Protokoll fra styremøte 3/2020 godkjennes: Protokoll fra styremøte #2 fikk en liten endring på sist møte, 
og godkjennes. 
 
22/2020 
Orientering om Coronapåvirkning i NSF 
Vi måtte avlyse NM hurtigløp, NC-finalen i kunstløp, NM kortbane og noen andre arrangementer.  
I tillegg er Ledermøtet utsatt og mulig avlyst. Avhengig av hvor lenge dette vil vare kan det få store 
konsekvenser i sesongforberedelsen til våre lag og utøvere. NSF sentralt er i mindre grad berørt 
økonomisk, og vi ser ikke behov for å permittere staben per i dag. Mange klubber mister inntekter og 
har faste kostnader, så fokus blir å hjelpe klubbene fremover. NSF roser NIFs håndtering av hele Corona-
krisen.  
Til orientering 
 
23/2020 
Årsregnskap med beretning 2019 og budsjett 2020 
Vedtak:  
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Styret godkjenner årsregnskapet med beretningen for 2019, og tar justeringene på budsjett 2020 til 
orientering. 
 
24/2020 
Sesongevaluering, og prosess videre med lagene 
Hurtigløp: Det er gjennomført sesongevaluering med trenere og støtteapparat, og med representanter 
fra styret. Alle utøvere har fått tilsendt skriftlig sesongevalueringsskjema, og et møte er planlagt for å 
følge opp tilbakemeldingene. Planen for neste sesong er foreløpig usikker pga Covid-19, men det 
planlegges for gode alternativer i sesongoppkjøringen. Lagene for sesongen 20/21 skal være klare medio 
april. Fokus på samarbeid, lagbygging og klare rammer.  
 
Kunstløp: Landslaget får nå gruppetrening via direkte video. Fokus på 2026-gruppa. OLT har gitt signaler 
om videre støtte på prosjektnivå. Planarbeidet for neste sesong er i gang.  
Til orientering 
 
25/2020 
World Cup 20/21 og 21/22 
NSF har fått tydelige signaler på at vi blir tildelt World-cup nr 2 20.-22. nov til Stavanger. Vi har også blitt 
spurt om vi kan tenke oss World Cup nr 1. 12.-14. nov i 2021. Org.kom i Stavanger har i samarbeid med 
administrasjonen i NSF startet arbeidet.  
Til orientering 
 
26/2020 
Anleggsprioriteringer. 
Anleggsutvalget har utarbeidet et forslag til prioritering fra NSF etter oppfordring fra NIF. 
Vedtak:  
Styret vedtar anleggsutvalgets forslag og sender prioriteringene til NIF. Adm. legger også ut en sak på 
dette i våre kanaler.  
 
27/2020 
Status kortbane og tiltak mot neste sesong 
En styringsgruppe er etablert, med planlagt oppstartsmøte i mai. Det er ønske om å etablere et 
rekrutteringslag underlagt NSF. I første omgang skal dette laget være selvfinansierende.  
Vedtak:  
Styret oppnevner Henning Hagelund som styrets representant i styringsgruppen.  
Det etableres et rekrutteringslag underlagt NSF. 
Styret gir styringsgruppen følgende mandat: 
Styringsgruppens mandat: 

• Etablere statuetter for et rekrutteringslag med mål om oppstart 1.5.20 
• Kortsiktige (kommende sesong) og langsiktige planer (OL 2030) nedfelt i en egen 
 strategiplan inkludert finansieringsmodeller. Skal legges frem og godkjennes av NSF. 
 Planverket skal være klart og legges frem på tinget 2021 
• Plan for regionalt samarbeid (Norge, Danmark evt. Sverige) med mål om å kunne benytte 
 støttemidler fra ISU, 
• Utarbeide en plan for rekrutering av teknisk personell (dvs. arrangører og funksjonærer) 
• Utarbeide plan for å utvide miljøet med flere klubber og geografiske områder inkludert 
 kompetanseheving av disse  
• Finansiering og sponsorer i samarbeid med administrasjonen i NSF. 
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28/2020 
Eventuelt 
 
ISU-kongress 
ISU-kongressen juni 2020 er utsatt. ISU har bedt om tilbakemeldinger fra medlemslandene på om vi 
ønsker utsettelse eller avlysning.  
Vedtak: NSF ønsker utsettelse til juni 2021, og sender samtidig innspill på mulighet for at noen saker kan 
behandles elektronisk.  
 
Strategiplan 
Styret har fått utdelt «Skøyteidrettene vil!» i hefte, og dette er også publisert på skoyteforbundet.no. 
Til orientering. 
 
Fellesstart 
TKH får oppfordring til å se på muligheter til å arrangere Fellesstart-konkurranser tidlig neste sesong.   
 
NM 
Det jobbes med et utsatt NM 2020 i november med Asker som arrangør 
 
Møteplan vår 2020: 
 
 
Styremøte #5/2020 – tirsdag 21.april kl 18.00 telefonmøte 
 
 
 


