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Styremøte 7/2021, referat
Sted: 
Tid: 

Teams 
20:00 28.10.2021 

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

 
Agenda: 

Saks 
nummer + 

år 

Hva saken gjelder  Kommentarer / vedtak Ansvarlig 

39/2021 Godkjenne saksliste   Alle 

40/2021 Gjennomgang av saker fra sist 
styremøte. 
 

Sak 33/2021 (1.9.2021): 
Etter sist styremøte ble nytt forslag om 
differensiert løsning for baneleie for 
klubber sendt ut på høring. De 
klubbene som svarte på høringen var 
positive til det nye forslaget.  
Styret vedtok følgende:  
Ny differensiert løsning for baneleie for 
klubber.  
Minimumsats inkluderer opp til 3 
utøvere: 2000kr 
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. 
 
Sak 37(1.9.2021) 
Nordisk Cup er inntil videre utsatt. 
Saken vil bli tatt opp igjen i styret ved 
en evt senere anledning. 
 
Sak 38/2021 (1.9.2021) Leie avtale 
idrettens hus. Styret vedtok at NABSF 
forlenger avtalen med Idrettens Hus. 
 
 

Eirik 
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 41/2021 Økonomi Ingen forandring i avvikene. IRK 
reviderer økonomien og det vil bli 
presentert for styret ved neste 
styremøtet.  

Maren 

 42/2021  NABSF og bankavtale  NABSF har i dag avtale med DNB. I dag 
får vi ingen renter på kontoene våres. 
Idretten har avtale med Sparebank1. 
Sparebank1 er en mer «idrettsvennlig 
bank» og har bedre renter enn DNB. 
Styret vedtok å bytte bank. 

Maren og 
Eirik 

 43/2021  Status EC GS informerer styret om status på EC 
arrangementet. Det er mye 
koronatiltak som er kostbare for 
NABSF. Dette har vi fått noe støtte for 
av IBSF. Stort sett i rute. Det blir ikke 
styremøte under EC. 

 Åshild 

 44/2021 FIL kongressen 2022 Infosak fra presidenten. Dette er det 
sendt ut mail om fra Eirik tidligere. 

Eirik 

 45/2021 Post 2 og 3 høring NIF. Endring av kriteriene for post 3. 
Fint om styre kan evt gi tilbakemelding 
i løpet av 1.nov. GS gir tilbakemelding 
på vegne av NABSF. Eirik kontakter SFF  
og sjekker opp bruk av post 3 midler 
som ikke blir brukt opp i 2021. Hører 
også om det blir felles innspillsrundertil 
uktakst til nye post 3 midler, som blir 
gjeldene fra 2022.  

Åshild 

 46/2021 Bærekraft Presidenten informerte om bærekraft. 
Styret vedtok at Josefine og Eirik holder 
tak i bærekraft fra NABSF sin side.  

Eirik 

47/2021 Høring Høring - Lovnormer, 
delegasjonsreglement, midlertidige 
lovendringer og saksbehandlingsregler 
for NIFs påtalenemnd. NABSF må 
prioirtere hvilke høringer vi skal 
prioritere.  

Eirik 

48/2021 Bruk av parabil NABSF eier en paralastebil som står i ro 
store deler av tiden. Dette er ikke bra 
for bilen, og vi bør se på muligheter for 
hvordan vi kan bruke den i best mulig 
grad. Styret vedtok at GS kan gi 
utøvere, som skal representere 
internasjonalt, mulighet til å benytte 
seg av bilen.  

 Åshild og 
Eirik 

49/2021 Digital platform og analyse NABSF har blitt med på den digitale 
platformen ift å reklame på 
hjemmeside som blir besørget av NIF. 
Vi får x kroner for hvert klikk på 
reklamebanner.  
 
Analyse – venter tilbakemelding fra 
Janne. 
 
 

Eirik 
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50/2021 Junior vm Infosak fra presidenten. Eirik og en 
annen vil skrive masteroppgave om 
junior vm og knytte dette opp mot 
økonomi. Denne oppgaven vil komme 
NABSF godt til nytte for jr vm og andre 
fremtidige arrangement. 

Eirik 

51/2021 Monobobutleie nordiske land Monobobutleie til nordiske land. Styret 
vedtok at NABSF kan leie ut 
monoboben til nordiske land. GS 
utarbeider kontrakt for dette. 
 
 

Åshild  

52/2021 Samarbeid andre nasjoner 
aking 

Styret vedtok at Karoline ser på 
mulighet med samarbeid med andre 
nasjoner ift juniorsatsingen 

Åshild 
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