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4. Oktober kl 16.30 – 18.30
Tilstede:
President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem Teknisk hurtigløp
Styremedlem Teknisk kunstløp
Styremedlem Bredde
Varamedlem Teknisk kunstløp
Varamedlem Teknisk hurtigløp
Generalsekretær

Rune Gerhardsen
Torbjørn Digernes
Ståle Njåtun
Kari Amble
Marcel Lesche Vanberg
Lise Røsto Jensen
Signe Lill Sletmoen
Christine Isaksen
Bjørn Pettersen
Halvor Lauvstad

Varamedlem

Petter Rukke

Forfall:

Agenda
25/2016

Protokoll styremøte 5/2016
Vedtak:
Godkjent

26/2016

Økonomi
 Regnskap pr medio september 2016 viser god kostnadskontroll.
Inntekter fra OLT talentsatsing kommer inn i årets regnskap.
 Status markedsarbeid: NSF er kontaktet av Sportnavigator (Holland) i
forhold til internasjonalt samarbeid om sponsorer. Dialog opprettholdes
for å se på potensielle samarbeidsprosjekter.
 Status salg av billetter til VM allround. Ca 3800 billetter er solgt pr dag
pr ultimo september.
Vedtak:
Godkjent

27/2016

NSF administrasjon
NSF ønsker å ivareta alle NSFs grener administrativt. For å sikre dette,
gjennomgås organisering og arbeidsoppgaver i NSFs administrasjon. Det er et
ønske om at hver gren har en koordinator funksjon:



 Koordinator for hurtigløp, kortbane og inline
 Koordinator for kunstløp og Roller Derby
Fremdrift:
 Aktuelle arbeidsoppgaver er definert av alle parter
 Estimert tidsbruk på de ulike arbeidsoppgavene innen uke 40 og
formell prosess om endring av oppgaver.
Vedtak:
Godkjent

28/2016

NSF strategi
Oppfølging av NSFs strategi skal gjennomføres på styreseminaret i november
2016. Hvert styremedlem forbereder status og videre utvikling for sine
respektive ansvarsområder til styreseminaret i november.
Vedtak:
Til informasjon

29/2016

Skateboard blir OL gren
Skateboard blir OL gren i OL 2020. I den forbindelse må skateboard
organisatorisk knyttes til NIF. På bakgrunn av dette har NORB (Norsk
Organisasjon for Rullebrett) kontaktet NSF om mulig tilknytning. NSF er i
dialog med NORB og det internasjonale forbundet som organiserer skateboard,
FIRS, og overvåker og vurderer hvilken rolle NSF kan/skal ha i forhold til
skateboard nasjonalt og internasjonalt.
Vedtak:
Til informasjon

Infosaker
- NSF Ting – innkomne søknader om å arrangere NSF Tinget i 2017.
- VM billetter NSF styre.
- Disiplinærsaker – status.
- OLT talentprosjekt – formell oppstart oktober 2016.
- Medlemsrekruttering i NSF og klubbene.
- Idrettsgallaen – NSF styret melder inn forslag til nominasjoner.
- Oppfølging av Tingvedtak blir gjennomgått på styreseminaret i november.

