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Referat styremøte 01/2020 
 
Det innkalles herved til styremøte i Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund 
 
Sted:   Skype  
Tid:  17:30  02.01.2020 
 
Tilstede: 
Harald Rolfsen 
Kenneth Jørgensen 
Eirik Lundemo  
Anahita Panjwani  
Karoline Frimo Melås  
Janne Krågå (administrasjon) 
 
AGENDA + Referat 
 

Saks 
nummer + 

år 

Hva saken gjelder / 
vedtak 

Kommentarer Ansvarlig 

01/2020 Godkjenne saksliste OK Alle 

02/2020 Økonomi Status OK, går gjennom arrangement 
og få ajourført 2019. 

Eirik 

03/2020 ECh og WC Aking 2020 Oppdatering på status. Nåværende 
utfordringer. Malin inne som org. 
Komité. Telt og dieselvarmer 
anskaffet. Utfordringer: skjermer. 
Anahita hører med Marie-Luise. 
Påmeldingsfristen har gått ut, Janne 
noterer nå ned manuelt. 

Anahita 

04/2020 Forbundets arbeid med og 
for barne- og ungdomsidrett 

Forbundet skal strategisk i tiden 
fremover arbeide MER for og med 
barne- og ungdomsidretten. Med 
dette menes at administrasjonen 
sentralt skal i samarbeid med klubber 
og trenere etablere gode vaner, 
holdninger og struktur for å ivareta 
NIFs og forbundets verdier og 
rettigheter innen temaet. Dette for å 
sikre inkludering, økt rekruttering og 
at barn og unge blir lenger i våre 
idretter. VEDTATT 

GS + 
Styret 

05/2020 Race Org. Meeting IBSF 2020 Avholdes 25.-26. mai 2020. Hvem 
reiser? Janne reiser, evaluerer noe 
senere om det en nødvendig med 
flere fra forbundet. 

GS 

07/2020 YOG 2020 Emma og Våril er begge kvalifisert. 
Reiser nedover neste uke. Karoline og 
Tommy er med som trenere. OK, 
informasjonssak. 

Karoline 
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08/2020 Tilgangsavtale LOBA Fra GS, ønsker meg bistand vedørende 
kontrakt og tilgangsavtalen med 
banen. Janne og Eirik tar en samtale 
med NIF / juridisk for å starte 
arbeidet. 

GS 

09/2020 NM og NM-Veka Innspill til hvordan løse det angående 
grener. Hvilke tar vi når? Sverige har 
besluttet å ha sitt SM uke 7. Spørre 
klubbene, hvilke grener tar vi med. 
Allerede avgjort: Team Relay og 
monobob åpenklasse, launcher start. 
Frist for klubbene: 12.januar 2020.   

GS 

10/2020 Sanksjonsbestemmelser Styret må vedta 
sanksjonsbestemmelser ved brudd på 
barneidrettsbestemmelsene. Dette 
kom frem etter evalueringen av post 2 
og 3 møte med NIF. Ved første brudd 
mottar klubben en skriftlig advarsel, 
ved 2.gangsbrudd bot på NOK 5000. 
skriftlig advarsel er gjeldene to 
sesonger for en klubb for deretter å bli 
fjernet dersom ingen flere brudd 
utføres. 

GS 

11/2020 NM og NC reglement Tilbakemeldinger og kommentarer til 
utsendt revidert NM og NC 
reglement? Janne sender ut. OK fra 
Karoline. 

GS 

12/2020 Off-season 2020 Forslag til aktiviteter og samlinger for 
sommeren 2020? Monobob med hjul? 
Sliding Camps er ønskelig at fortsetter. 
Starttreninger på Lillehammer for alle 
grener. Konkurranser og treninger på 
startrampen i Oslo, Sognsvann. 
Oppfordre Oslo klubbene til å 
arrangere starttreninger på is i ishaller 
i Oslo? Janne setter opp forslag til 
datoer for Sognsvann og camps.  

GS 

13/2020 Søknad om støtte - satsning Torshov Bobteam har søkt om støtte 
til satsningen av Mie Mognes mot OL 
beijing 2022. Se vedlegg. På 
nåværende tidspunkt kan det ikke bli 
tildelt penger til dette formålet. Dette 
er beklagelig, men forbundet har 
dessverre ikke denne finansiering til 
grunn per nå. 

GS 

14/2020 Søknad om støtte – Off-
season training 

Utøver Emma Brumoen og Malin 
Anthonsen har søkt om støtte for 
treningsopphold i utlandet sommeren 
2020. På nåværende tidspunkt vil ikke 
forbundet ha anledning til å støtte 
finansielt til dette formålet. Vi ser oss 

GS 
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nødt til å komme tilbake til dette når 
budsjettet for 2020 / 2021 er 
ferdigstilt. (begge søknader).  

15/2020 Rekrutteringsmidler GS forslag: Ønsker at forbundet 
oppretter og setter av egne midler 
årlig der klubbene kan søke om midler 
til rekrutteringsarbeid. VEDTATT. Frist 
15.august. 

GS 

16/2020 Seksuell trakassering i norsk 
idrett 

Forbundet har innlemmet seksuell 
trakassering i beredskapsplanen. Det 
er derfor laget informasjonsside om 
dette på våre nettsider. Hele styret, 
samt klubbene skal vite hvor de finner 
denne informasjonen og sette seg inn 
i håndteringen av slike saker. 
VEDTATT. 

GS 

17/2020 Seksuell trakassering Styret og forbundet i samarbeid med 
klubber og trenere skal arbeide for 
trygg og sikker idrett. Vår aktivitet skal 
gjenspeile gode rutiner, trygge 
omgivelser og til enhver tid håndheve 
NIFs og NABSFs holdninger angående 
seksuell trakassering. Gjennom å 
synliggjøre og informere tydeligere 
om forbundets beredskapsplan, dette 
skal gjennomgås på samtlige 
klubbledersamlinger, forbundsting, 
trenerutdanninger og sliding camps. 
VEDTATT  

Styret + 
GS 

16/2020 Eventuelt Noen saker til evt.? GS 

 
 
 

 
 


