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

 

 

 
 
Styremøte 4/2020 

 
Sted: 
Tid: 

Teams 
19:30 – 23.00 16.12.2020 

Til stede 
Harald Rolfsen 
Kenneth Jørgensen 
Eirik Lundemo  
Sverre Hanssen 
Karoline Frimo Melås 
Åshild Høva Sporsheim(administrasjon) 
 

Saks 
nummer + 

år 

Hva saken gjelder / 
vedtak 

Kommentarer Ansvarlig 

01/2020 Godkjenne saksliste Vedtak: : godkjent.  
Referatet fra sist møte ble godkjent 

Alle 

02/2020 Økonomi Prognosen for 2020 begynner å gi et 
tydelig signal på hvordan forbundet 
kommer til å ende økonomisk. 
Resultatet viser at vi styrer mot et 
overskudd. Noen justeringer ift IBSF 
støtte. Forskringssak må avsluttes. GS 
og Eirik tar gjennomgang med IRK over 
nyåret.  

Eirik 

03/2020 Budsjett Presentasjon av forslag til budsjett for 
2021. Grunnlag på 90% av post 2 og 3 
midler fra fjorårets regnskap. Covid 19 
kan føre til en reduksjon i kostnader for 
2021. Styret vedtar et budsjett for 2021 
med en kostandsramme på ca 2.2 mill 
og et overskudd på ca 55 000kr 

Eirik +GS 

04/2020 Kostnadsfordeling klubber Forbundet betaler en baneleie til LOBA, 
i år er den på ca 260 000kr. For at 
klubbene skal ha mulighet til å drive 
rekruttering  og aktivitet, og  for at det 
skal kostnadene skal være forutsigbare 
ble følgende vedtatt av styret:  
Klubber med aktivitet: 10 000kr pr 
klubb for sesongen.  
Nye klubber: gratis første året. 
Klubber med liten aktivitet: 2500kr NM 
+ en treningshelg.  
Alle under 19 år kjører gratis. 
 
 
 
 

Harald+ GS  
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05/2020 Arrangement sesongen 
2021/2022 

Styret vedtar at følgende forslag blir 
sendt inn til IBSF og FIL 
IBSF: 
1. World cup bob og skeleton og 
world cup para.  
2. Europa Cup bob og skeleton og 
para world cup 
 
FIL: Aking jr world cup 

GS 

08/2020 Tilgangsavtale LOBA Styret vedtar at det skal jobbes videre 
med tanke på tilgang til banen 

Harald +GS 

09/2020 NM og NM-Veka 2022 Styret vedtar at GS melder at NABSF 
er interessert i å ha Alpin Rodel som 
øvelse. 

GS 

10/2020 Årshjul styret Styret melder inn viktige datoer til GS 
4 styremøter i løpet av året.  
 

Styret+GS 

11/2020 Forbundsting Styret vedtar at NABSF sitt 
forbundsting blir 8.mai 2021 på 
Lillehammer 
 
NIF har ting 28.mai 2021, Bergen 

GS+styret 

12/2020 Utøverlisens – Gjensidige Styret vedtar at  
GS lager en utøverkontrakt og 
kontrakt til støtteapparat med 
informasjon om reiseforskring ved 
utenlandsreiser. Må være 
reiseforskring som ikke er knyttet opp 
mot mastercard.  
GS sender informasjon om 
lisens/forskring for utøvere via 
Gjensidige ut på høring til klubbene 

GS 

13/2020 Covid 19 – Norges Cup i 
romjula 

Grunnet Covid-19 situasjonen med de 
utfordringer den skaper og har skapt 
vedtar styret følgende: 
NC i romjula avlyses og antall tellende 
konkurranser i NC totalt går fra fra 3 
til 2. 

GS 

14/2020 Søke om Para VM 23/24 Samarbeid med andre forbund. 
Styret vedtar at det jobber videre med 
dette.  

Harald+GS 

15/2020 Anti Doping Styret vedtar at GS ser på 
implementering av beredskapsplanen 
i forbundet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GS 
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16/2020 Monobob Forbundet har nå 4 monobober. Disse 
må tas var på.  
Disse kan leies ut kun til nasjonale 
utøvere.  
Styret vedtar at: 
1 monobob må stå klar til enhver tid 
for parautøvere.  
Parautøvere leier gratis. 
Utøvere under 19 år betaler 25kr pr 
tur 
Utøvere over 19 år betaler 75 kr pr 
tur. 
Bobskole: Antall turer må være 
inkludert i prisen for bobskolen 
 

Harald+GS 

17/2020 Rasisme, diskriminering, 
mobbing og seksuell 
trakasering 

Styret vedtar at NABSF skal følge NIFS 
veileder på disse temaene. 

 GS 

18/2020 Eventuelt  Representasjonstøy. Styret vedtar at 
GS i sammen med Eirik og Kenneth ser 
på valg av representasjonstøy  

 GS 
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