Protokoll
Styremøte #2/2016
Norges Skøyteforbund
Ullevål Stadion, Møterom 4062
4. april kl 17 – 20.15
Tilstede:
President
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem Bredde
Styremedlem Teknisk hurtigløp
Styremedlem Teknisk kunstløp
Varamedlem Teknisk kunstløp
Varamedlem Teknisk hurtigløp
Varamedlem
Generalsekretær

Rune Gerhardsen
Kari Amble
Ståle Njåtun
Stein Oddvar Sægrov
Marcel Lesche Vanberg
Lise Røsto Jensen
Christine Isaksen
Bjørn Pettersen
Petter Rukke
Halvor Lauvstad

Visepresident
Varamedlem bredde

Torbjørn Digernes
Signe Slettmoen

Forfall:

Agenda
8/2016

Protokoll styremøte 1/2016
Vedtak:
Godkjent

9/2016

Oppdatering treneransettelser
Arbeidsgruppa har kandidater i rollene som landslagssjef, sprint og assistent trener.
Ansettelser ventes signeres i løpet av april.
Vedtak:
Til informasjon

10/2016

Økonomi
Status pr ultimo mars og detaljregnskap verdenscup Stavanger. Økning av forventede
sponsorinntekter fra kr 750.000,- til kr. 1.500.000,- I budsjett legges de forventede
inntektene inn som budsjettert overskudd uten at budsjetterte kostnader økes.
Vedtak:
Godkjent

11/2016

Forberedelse Ledermøte 2016
- Ledermøtets agenda utarbeides i samarbeid med Programkomiteen.
- Punkter til agenda:
o Åpning v/President Rune G
o Sportslig status
Kort oppsummering fra hver av grenene.
 Kunstløp
 Hurtigløp

o
o
o
o
o
o
o

 Kortbane
 Roller Derby
 Inline
Norges Skøyteforbunds Strategi
Utvikling av NSFs organisasjon med fokus på klubbutvikling
Anleggsutviklingen for Skøyteforbundets ulike grener.
Åpen post
Utvikling av forbundets prestasjonskultur.
ISU Kongress – plenum
Seksjonsmøter
Avslutning
Vedtak:
Godkjent

12/2016

ISU Kongress
Oppdatering og forberedelse til viktige innsendte forslag og valgbare ISU kandidater
av TKH og TKK. Gjennomgang og presentasjon av sentrale forslag vil gjennomføres
på NSFs Ledermøte i mai 2016. NSFs ISU delegater gis fullmakt til å stemme på
vegne av Norges Skøyteforbund.
Vedtak:
Godkjent

13/2016

NSF Disiplinærreglement
NSFs styre nedsatte i styremøte 1/2016 en arbeidsgruppe som fikk som mandat å
kartlegge det sosiale miljøet på landslaget i hurtigløp. NSFs president har ledet
arbeidsgruppen og orienterte om funnene i kartleggingen.
Kartleggingen gir ikke grunnlag for å si at landslagsgruppen preges av en mobbe- eller
trakasseringskultur, men det er avdekket forhold knyttet til en enkelt løper som tidvis
har påvirket gruppen negativt.
På bakgrunn av kartleggingen, vedtar NSFs styre: I tillegg til det etablerte
disiplinærreglement, skal det etableres tydelige retningslinjer med sanksjoner for
landslagslaget, som skal utarbeides ifb med landslagets første samling i mai 2016.
Retningslinjene («gruppas spilleregler») skal utarbeides av utøvere, trenerne og
lederne på landslaget i tett samarbeid med Olympiatoppens coach og fagpersoner.
Retningslinjer og håndhevelse og rapportering av disse skal iverksettes fra og med
første landslagssamling i mai 2016.
Styret ble også oppdatert på status i andre aktuelle disiplinærsaker.

Vedtak:
Godkjent
Infosaker
Teknisk Komite Kunstløp sender en sak til styret i etterkant av styremøtet, denne må
behandles via mail pga. en tidsfrist.

