Referat 6/2021
Sted:
Tid:

Teams
20:00 01.09.2021

Tilstede:
Eirik Lundemo
Janne Krågå
Karoline Frimo Melås
Maren Qvale
Harald Rolfsen
Josefine Martinsen
Åshild Høva Sporsheim(administrasjon)
Forfall:
Thor Magnus Haugen
Agenda:
Saks
nummer +
år

Hva saken gjelder

Kommentarer / vedtak

Ansvarlig

32/2021

Godkjenne saksliste

Alle

33/2021

Oppfølging av pågående saker Forslag om ny differensiert løsning for Maren
Klubbleie
baneleie for klubber. Følgende forslag
er utarbeidet:
Minimumsats inkluderer opp til 3
utøvere: 2000kr
Janne og GS
Sats pr utøver over 3 stk: 1100kr
Kostnadstak klubb 10000kr
Eksempel:
2 utøvere: 2000kr
5 utøvere: 4200kr
11 utøvere: 10 000kr
Nye utøvere kan kjøre 1.økt gratis og
deretter slår baneleien inn.
Styret vedtok at forslaget sendes ut på
høring til klubber.

Arrangement – organsisering

Lagring av dokumenter

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

Janne og Åshild har hatt dialog ift
internajsonale arrangement, dette ble
flyttet til sak 35/2021
Kommentar på at NABSF må finne gode
lagringsløsninger på internte
dokumenter

34/2021

Økonomi, gjennomgang og
status

Maren
Litt bevegelse siden sommeren.
Prognosen viser nå at det styres mot et
underskudd på 50000 kr. Årsaken til
dette kan være kjøp av parabob med
NIF midler som pt ikke har kommet inn
på konto.

35/2021

Terminliste NABSF og
kostnader.

GS presenterte årets terminliste og
Eirik og GS
kostnadsoversikt for sesongen
2021/22. Endelig terminliste vil bli
sendt ut til klubber i uke 36.
Pga pandemien vedtok styret at NM for
2021 blir flyttet fra oktober til uke 46.
NC 2 legges til uke 50.
Det bes om at GS går nok en runde
med LOBA ift treningstid på 2.økter i
romjulen. Slik at alle får nok
treningstid.
Nasjonal treningshelg uke 10 bør gjøres
til en avslutningshelg.

Internajonale arrangement.

Å arrangere internajsonale
arrangement for NABSF er ikke gunstig
økonomisk. De fleste internasjonale
arrangement går med betydelig
underskudd. På inntektsiden er det
stort sett bare tilskudd fra de
internasjonale forbundene. På
kostnadssiden er det store utgifter til
blant annet paramedic, reise og
overnatting. I tillegg er det en del
utgifter som bør kunne unngås som
følge av samarbeid mellom NABSF,
Olympiaparken og LOBA. NABSF må se
på muligheter for å senke kostnader og
økte inntektene.
Styret vedtok å gi enarbeidsgruppe
bestående av Maren, Janne og Åshild
mandat til legge fram for styret
hvordan NABSF skal løse organsiering
av arrangement.

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

Arrangementsstøtte IBSF

35/2021
36/2021

37/2021

Til årets sesong har NABSF fått tildelt
følgende finansiell støtte fra IBSF til
arrangement:
EC bob og skeleton:
Bob: 11000 Euro
Monobob damer: 1000 Euro
Skeleton: 5000 Euro
Para VM 10000 Euro
Men ingen tilskudd rettet mot
koronatiltak. I Norge er det strenge
retiningslinjer ift flere nasjoner og
dette vil gi oss mer utgifter til
koronatiltak.
NABSF har fått fritak for
innreisekarantene på følgende
arrangement før jul: EC og NC. Dette
gjør at alle nasjoner kan delta under
konkurransene uavhengig av om
utøvere eller støtteapparat er
fullvaksinerte eller kommer fra et grønt
land. Det vil være et testregime både
for de som må ha fritaket og for de
som organiserer konkurransen.

Styret ber om at Maren og GS ser på
hva dette vil koste NABSF og søke IBSF
om koronamidler til EC.
Høring spillemiddelsøknaden Vedtak: Styret følger SFF sitt forslag til Eirik og GS
høringssvar.
Høring startegisk viktige anlegg Styret vedtok å sette ned en
Eirik og GS
for idrettskretser og
arbeidsgruppe bestående av Eirik,
særforbund
Karoline og Åshild som får mandat til å
utarbeide et saksgrunnlag til styremøte
28.oktober.

Nordisk Cup – økonomisk
garanti

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

GS sender ut en mail til klubber ift
høringsinnspill.
Norge og Sverige samarbeider Nordisk GS
Cup i uke 46. Norge har fått støtte fra
FIL på 3000 Euro og Sverige har fått
2000 Euro i støtte fra FIL til å arrangere
Nordisk Cup. Deltakeravift vil være
400kr for utøvere inkludert
konkurranse og treningsdager.
Det vil koste 35000kr for baneleie for
trenigsdager og konkurranse. Utøvere
fra Norge og Sverige kjører gratis
treningsdagene og under
konkurransedagene, mens utøvere fra
Finland og Danmark har fått en svært
gunsig pris av banen. Det vil komme
utgifter på vitkige funksjonærroller,
disse er pt ikke avklart. Styret ber om
et fullstedig budsjett før man kan

behandlet et vedtak om økonomisk
garanti. GS sender dette over til styret,
så fort det er klart.
38/2021

Evt
Leieavtale Idrettens Hus

Idrettens Hus og leie av lokaler
Eirik
GS sender over forslag til ny leieavtale
til styret.

Nye kriterier for utdeling av
kongepokal

GS og Harald skal i samarbeid med
Åshild
utvalgte personer se på hva nye
retningslinjer for Kongepokal vil påvirke
konkurransereglementet til NABSF. I
tillegg vil arbeidsgruppen se på forslag
til nytt konkurransereglement.

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