Referat styremøte 02/2020
Det innkalles herved til styremøte i Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund
Sted:
Tid:

TEAMS
19:00 23.03.2020

Til stede:
Harald Rolfsen
Kenneth Jørgensen
Eirik Lundemo
Anahita Panjwani
Karoline Frimo Melås
Janne Krågå (administrasjon)
AGENDA:

Saks
nummer +
år

Hva saken gjelder /
vedtak

01/2020
02/2020

Godkjenne saksliste
Økonomi

03/2020

Covid-19 og konsekvenser

04/2020

Sanksjonsbestemmelser Vedtakssak

05/2020

Fremme forslag til IBSF
kongress - Vedtakssak

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund
Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer
+47 991 68 577
office@nabsf.no
Org. 953 966 832

Kommentarer

Ansvarlig

Godkjent
Status og oppdatering på saken med
IRK – Be om å få støtten fra FIL som
gjelder EM i aking.
Sette møte for budsjett for 2020,
Janne og Eirik ila uke 13.
Oppdatering på status:
• Para VM – Vi fremmer forslag
til IBSF på uke 47 eller 48.
• NM-Veka – informasjon om at
det er avlyst.
• Klubbmøte – Ta det via
TEAMS? Orientering om
sesong og budsjett. Foreslå
torsdag 23.april klokken
18:00.
• Sommeren 2020 – Legger
planer som normalt, avlyser
dersom det blir pålagt.
• Sesongen 2020/2021* Sak 07

Alle
Eirik

Forslag til sanksjonsbestemmelser
utarbeidet. Se vedlegg i mail.
ENSTEMMIG VEDTATT.
Ønsker at forbundet skal fremme et
forslag til IBSF kongressen om
endringer i reglementet. Det er per nå
ingen regler som sikrer kvinner som
blir gravide og når de skal tilbake i
konkurranse. Forslag: Kvinner som blir

GS

GS og
Harald

GS

07/2020

Sesongen 2020/2021

08/2020

Ta standpunkt til saken FIL
har mot en amerikansk
utøver.

09/2020

Eventuelt

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund
Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer
+47 991 68 577
office@nabsf.no
Org. 953 966 832

borte fra konkurranse grunnet
graviditet vil nåværende ranking
poeng bli fryst fra det punktet utøver
rapporterer om graviditeten.
Enstemmig vedtatt at forbundet
støtter et slikt forslag.
Se sportskalender vedlegg og
Lillehammer 20202021 fra IBSF.
Forbundet ønsker å holde på
mandagstreningene. Fjerne tirsdagene
helt. Bruker vi is-tiden 3 timer godt
nok? Ta en diskusjon under
klubbmøtet. NC #1 og troll cup– uke
49 – NC #2 Romjulen og troll cup – NC
#3 og troll cup uke 3. NM, troll cup og
NC #4 uke 9.
Har forbundet noen innvendinger
meninger om saken? Vi må se an om
saken blir tatt opp på Kongressen. Blir
utøver dømt er utgangspunktet at vi
skal klage på en slik avgjørelse.
Noen saker til eventuelt?
• Ny FIL president - informasjon
• Offisielle NM-klasser – Ta opp
på klubbmøtet. Skal vi skille
NC fra NM?
Monobob launcher start og
NM i parabob – avholdes og
gjennomføres helgen uke 44.
VEDTATT. Gjøre avtale med
IBSF om monobober.
• VM parabob 2021 – Ble ikke
tildelt oss da vi ble fortalt
dette skulle bli en del av VM i
bob og skeleton i Lake Placid
2021. Hva skjedde? GS
forhører seg med Kristaps.

GS og
Harald

Anahita

GS og
Harald og
Kenneth

