Protokoll
Styremøte #8/2015
Scandic Oslo Airport
9. oktober (kl 16) – 10. oktober (kl 14) 2015
Norges Skøyteforbund
Tilstede:
President
Visepresident
Styremedlem Teknisk hurtigløp
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem bredde
Varamedlem
Generalsekretær
Varamedlem Teknisk hurtigløp

Rune Gerhardsen
Torbjørn Digernes (tilstede 10. okt)
Marcel Lesche Vanberg
Ståle Njåtun
Kari Amble (tilstede 10.okt)
Stein Oddvar Sægrov
Petter Rukke
Halvor Lauvstad
Bjørn Pettersen

Styremedlem Teknisk kunstløp
Varamedlem teknisk kunstløp
Varamedlem bredde

Lise Røsto Jensen
Christine Isaksen
Signe Slettmoen

Forfall:

42/2015

Protokoll styremøte 7/2015
Vedtak:
Godkjent

43/2015
Oppfølging av saker – status
- Videre arbeid med organisasjonssakene v/ Torbjørn Digernes. Identifisering av miljøer,
ressurspersoner og organisasjonsprosjekter som kan gjennomførerelevante pilotprosjekter.
Pilotprosjektene skal ha rekkevidde utover klubb-/kretsgrenser og utover enkeltgrener; helst
alle NSFs grener på lang sikt.
- Framdrift med NSF strategi v/ Ståle Njåtun. Gjennomgang og konkretiseringer av
strategidokument. Redigeres og sendes ut til styret.
- Markedsarbeidet v/ Stein Oddvar Sægrov. Gjennomgang av strategi i markedsarbeid og
kommunikasjon mot eksisterende og potensielle samarbeidspartnere og sponsorer.
- Kommunikasjon v/ Kari Amble. Gjennomgang av handlingsplan for å nå de strategiske
kommunikasjonsmålene.
- Breddesatsing og målsetninger for arbeidet med bredde i NSF v/ Stein Oddvar Sægrov
Vedtak:
Til orientering

44/2015
Økonomi - status
Status økonomi, herunder sponsorarbeid. Interessante møter er gjennomført med aktuelle
samarbeidspartnere. Regnskap pr primo oktober viser god kostnadskontroll, men manglende inntekter.
Vedtak:
Godkjent

46/2015
NSF disiplinærreglement
NSF har utarbeidet retningslinjer for sanksjoner i disiplinærsaker. Retningslinjene skal gjennomgå en
redaksjonell behandling og gjennomgang før utsendelse til organisasjonen og iverksetting.
Vedtak:
Godkjent

46/2015
Rent særforbund
NSF ønsker å styrke sitt antidoping arbeid og har i samarbeid med Antidoping Norge utarbeidet
handlings- og beredskapsplaner for NSFs antidopingarbeid. Signering av «Rent særforbund» avtale
gjøres i oktober/november 2015. Hele NSFs organisasjon skal informeres om de praktiske følgene av
avtalen.
Vedtak:
Godkjent

47/2015
Konkurransekonsepter hurtigløp
NSF skal utforme et konkret forslag til konkurranseoppsett/ øvelsesmønster i VM hurtigløp. Forslaget
skal oversendes ISU innen 1. desember 2015 for behandling på ISU kongressen i 2016. Forslaget vil
inneholde Sprint VM, VM enkeltdistanser og Allround VM i en og samme VM uke. NSF kommer
ikke til å fremme forslag vedrørende EM til kommende ISUs kongress.
Vedtak:
Godkjent

Infosaker:
- Barneidrettsbestemmelsene i NIF er revidert. NSF utarbeider egne regler på bakgrunn av
disse. Oversendes til NSFs breddeutvalg og NSFs styre for gjennomgang
- Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse
- NIFs flyktningefond
- Teknisk Komite Hurtigløp:
o Nytt medlem i TKH er Roar Eriksen som erstatning for Magne Teigen. Han vil få
ansvar for å opprette statistikkgruppe.
o Nytt medlem i TKH er Gunnar Lødding. Han er også medlem i DUH

