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Referat styremøte 03/2020 
 
Det innkalles herved til styremøte i Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund 
 
Sted:   TEAMS  
Tid:  18:30  27.08.2020 
 
Til stede: 
Harald Rolfsen 
Eirik Lundemo  
Anahita Panjwani  
Karoline Frimo Melås  
Janne Krågå (administrasjon) 
 
 

AGENDA: 
 
 

Saks 
nummer + 

år 

Hva saken gjelder / 
vedtak 

Kommentarer Ansvarlig 

01/2020 Godkjenne saksliste Godkjent Alle 

02/2020 Økonomi Status og oppdatering på saken med 
IRK – Økonomiansvarlig stiller 
spørsmål ved fordelingen over 
posteringer. GS og Eirik tar møte før 
GS tar et møte for gjennomgang med 
IRK for å rette opp eventuelle 
feilposteringer. 

Eirik 

03/2020 Lederforum i regi av NIF Informasjonssak – Styret er informert 
om innholdet under lederforumet 

GS 

04/2020 Sesongen 2020/2021 - LOBA Forbundet med klubber lager en plan 
dersom islegging ikke finner sted. Hva 
kan forbundet og klubbene få til 
sammen. Skape aktivitet til tross for. 
GS og Karoline tar et møte sammen i 
forkant av et møte sammen med LAK. 

GS 

05/2020 IBSF – Oppdatering sesongen 
2020/2021 

IBSf har ikke per dags dato laget noen 
«plan B» for sesongen. De er 
avventende og i håp om å kunne 
gjennomføre en ordinær sesong. 

GS 

06/2020 Bankbytte, konsernkonto – 
Sparebank1 

NIF bytter bank, deres konsernkonto 
går fra DNB til Sparebank1 ØST. 
Enstemmig vedtatt at NABSF skal og 
bytte over til Sparebank 1 ØST 

 

06/2020 Innreisekarantene – COVID 
19 oppdatering. 

Det ble den 27.08 oversendt vår 
«behovsliste» til NIF gjeldende 
innreise og karantenereglene rundt 
dette. Forbundet og banen er 

GS  
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avhengige av dispensasjon gjeldende 
dette for å kunne gjennomføre. 

07/2020 Kostand for aktivitet i LOBA Forbundet har ikke en avtalt pris for 
kommende sesong grunnet dens 
usikkerhet. 

GS 

09/2020 Respons og initiativ fra 
klubber 

GS informerer om at det er liten til 
ingen respons fra klubber gjeldende 
deres rekrutteringsplaner for 
sesongen – REF klubbledermøtet 
avholdt i april 2020.  
 
President stiller spørsmål rundt hva vi 
som forbund kan gjøre bedre / 
annerledes. 

GS 

10/2020 Janne slutter, veien videre GS har sagt opp sin stilling. Siste 
arbeidsdag er satt til 31.10.2020. 
 
President informerer om 
innkommende søknader og ser på 
mulighetene rundt eventuelle 
samarbeid med andre forbund. 
 
GS forhører seg med andre forbund 
om eventuelle samarbied 

GS 

11/2020 Paralympics – Cortina Milano IBSF har søkt om at parabob blir tatt 
opp på programmet under 
Paralympics 2026. Svaret kommer i 
November 2020. 

GS 

12/2020 Eventuelt -   

 
 
 

 
 


