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Referat styremøte 5/2021 
 
Sted: 
Tid: 

Teams 
19:00  29.06.2021 

Tilstede 
Eirik Lundemo  
Janne Krågå 
Karoline Frimo Melås 
Maren Qvale 
Harald Rolfsen  
Josefine Martinsen 
Åshild Høva Sporsheim(administrasjon) 

Agenda: 
Saks 

nummer  
+ år 

Sak Kommentarer / vedtak Ansvarlig 

 24/2021 Godkjenne saksliste  Vedtak: enstemmig godkjent Alle 

 25/2021 Søknader ifm 
rekrutteringsmidler 

Det hadde kommet inn fire søknader fra tre 
klubber. Alle klubbene presentere sine 
søknad(er) 
 
Akeforeningen i Oslo:  
søknad om midler til tidtakerutstyr og montering 
i Korketrekkeren 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
Styret vedtok støtte på 75.000kr  
 
Akeforeningen i Oslo:  
søknad om prosjekteringsmidler til naturbane i 
Holmenkollen. 
Vedtak:Enstemmig vedtatt 
Styret vedtok støtte på 50.000 kr under 
forutstening av NABSF får representanter inn i 
posjektgruppen. 
 
Lillehammer Akeforening:  
Støtte til treninger på tvers av grener i forbundet 
fra august til oktober 2021. 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
Styret vedtok å støtte prosjektet med 10.000kr 
 
Torshov Bobteam: 
Støtte til gjennomføring av to bobskoler 
sesongen 21/22 sesongen. 
Vedtak: enstemmig vedtatt 
Styret vedtok å støtte prosjektet med 30.000 kr, 
under forutsetning at GS er med i 
planleggingsprosessen.  

 Eirik 
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 26/2021 Ansvarsoppgaver  
for styret 

 Styret vedtok følgende:  
President Eirik Lundemo:  

• Politisk kontakt mot NIF, 
Olympiatoppen, FIL og IBSF.  

• Internasjonale arrangement 
• Bredde og rekruttering 

1.visepresident Janne Krågå 
• Personalansvar 
• Paraidrett 

Maren Qvale 
• Økonomi 
• SoMe 

Karoline Melås 
• Bredde og rekruttering alle idretter 

Thor Magnus Haugen 
 
Harald Rolfsen 

• Rekrutteringsprosjekter Oslo 

 

 Eirik 

 27/2021 Økonomi, 
gjennomgang og status 
 

Orienteringssak. På grunn av utfordringer ift nye 
roller i IRK og NABSF hadde man kun tilgang til 
tall i fra april 21. God kontroll tom april 2021. 

 Maren 

 28/2021 Idrettstinget, 
gjennomgang av de 
viktigste sakene 
 

Orienteringssak. Eirik gikk gjennom de viktigste 
sakene fra Idrettstinget. Det viktigste for NABSF 
er krav til obligatorisk trenerattest i alle klubber. 

 Eirik 

 29/2021 FIL kongress, forslag til 
endring i statutter   
 

 Styret vedtok at NABSF sender inn forslag på 
kjønnsfordeling 40-60 i styret i FIL.  
 

 Eirik 

 30/2021 Informasjon om 
prosessen mellom 
NABSF, LOBA og 
Olympiaparken. 
Brev KUD 

Orienteringssak. Det er opprettet en god dialog 
mellom LOBA, Olympiaparken og NABSF. Neste 
møte er i 19.august.  
 
 
 

 Eirik  

 31/2021  SFF   Orienteringssak på hva slags rolle SFF har.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eirik 
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  Evt 
Brev fra Troll Bobteam 
Hunderfossen. Klubber 
med få aktive utøvere 
blir straffet hardt for 
den nye ordningen 
vedrørende baneleie. 
Ber om at styret i 
NABSF ser på dette en 
gang til.  
 
Ansette 
arrangementkonsulent 
Av erfaring ser man at 
før og under 
arrangement er det 
behov for avlastning av 
arbeidsoppgaver for 
støtte og hjelp til GS 
for at andre oppgaver 
ikke stopper opp. 
 
Rekrutteringsmedhjelp
er til arrangement i 
banen og utenfor 
banen. Det er behov 
for hjelp til å avholde 
økter i banen for 
idrettskoler etc og for å 
avholde økter i 
slalombakker til 
vinteren.  
 
 
Årshjul styremøter 

  
Styret vedtok at GS i samarbeid med 
øknomiansvarlig i styret ser på en ny modell for 
baneleie klubb, som vil bedre situasjonen for de 
mindre klubbene. Forslaget vil bli sendt ut på 
høring til klubbene. 
 
 
 
 
 
 
Styret vedtok at GS ser på muligheten for å 
ansette noen på prosjekt ifm arrangement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styret vedtok at GS lager en oversikt over 
datoer, når det blir klart og sender ut til klubber 
for å se om dette lar seg bli dekt opp. Honnorar 
for gjennomføring kan gå til klubb eller 
medhjelper 
 
 
 
 
 
 
 
Datoer for styremøter høsten 2021 
1.september, 
28.oktober, 
13.november (EC-Lillehammer) evt 16.nov 
9.desember 

  
Åshild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åshild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åshild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åshild 
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