Referat styremøte 1/2022
Sted:
Tid:

Teams
20:00 17.01.2022

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

Hva saken gjelder

1/2022

Forsikring

2/2022

Godkjenning av saksliste

3/2022

Gjennomgang av saker fra
tidligere styremøter

4/2022

Sportslig utvalg
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Kommentarer / vedtak

Ansvarlig

Åshild
Gjensidige presenterte ulike
forsikringer som kan være aktuelle for
klubb og forbund. GS utarbeider
grunnlag for hav det vil koste for
ulykkesforsikring, lisensforsikring og
engangslisens fra Gjensidige.
Eirik
Saksliste er godkjent
Styremøte nr7, 2021, sak 42: Bytte av
bank, Maren ser på saken til neste
styretmøtet 8.feb
Styremøte 9, 2021, sak 56: Samarbeid
med andre nasjoner i aking jr fra
Karoline og Harald. Samarbeid med
andre nasjoner i aking jr fra Karoline og
Harald. Harald har spurt Canada, de
kan kanskje. Vet mer etter OL. Harald
hører også med andre om noen kan
tenke seg å være juniortrener. De
norske utøvere er positive.
Styret vedtok å sette ned et sportslig Eirik
utvalg. Dette sportslige utvalget skal
utvikle NABSF sin sportslige satsning og
aktivitet som ivaretar og tilrettelegger
et utviklingsløp utøvere innen parabob,
aking, sekeleton og bob. Styret melder
inn aktuelle kandidater til Eirik. Han tar
ansvar for å ta kontakt med aktuelle

5/2022

Budsjett 2022 og økonomi

6/2022

Para vm

7/2022

FIL

8/2022
9/2022

Styre- og
generalsekretærinnstruks for
NABSF
Avlønning GS

10/2022

Evt
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personer. Eirik lager et forslag til
handlingsplan.
Presentasjon av forslag til budsjett for Maren
2022. GS og Maren for i oppgave å se
på revidert budsjett når NIF kommer
med post 2 og 3 tilskudd. En del poster
under dministrasjonsavd er flyttet til
rekruttering. I tillegg er baneleie, som
stod under admin tidligere, flyttet til de
ulike grenene. Pga koronaen de siste
årene har NABSF gått med overskudd,
det gjør at NABSF nå kan budsjettere
med et underskudd. Målet er mer
aktivitet hos barn, ungdom og para.
Må føle seg litt fram ift hvordan man
skal løse sportslig utvalg. Styret vedtok
å budsjettere mot et overforbruk
grunnet lite forbruk de siste årene. GS
og Maren presenterer årsregnskapet
for 2021 og for EC på styremøte 8.feb
Oppsummering fra arbeidsgruppen
Eirik og
Åshild
Forslag til regelendriner hos FIL. GS har Harald og
sendt ut infomail til klubbne
Karoline
vedrørende innspill til regelendringer.
NABSF sender forslag 8.februar – etter
neste styremøte. Et punkt som bør ses
på er om man må ha ambulanse i
banen under konkurranser. Eller om vi
kan få lov til å benytte oss av ATV med
tilhenger.
Følge opp statuttinnspillet fra i fjor om
likestilling.
Styret vedtok styreinnstruks og
Åshild
generalsekretsærinnstruks for NABSF.
GS var innhabil under saken og forlot Eirik
styremøtet. Styret vedtok at president
skal ha personalansvar for GS i NABSF.
Videre så tilbys det leasingbil innenfor
rammene av 4.000,- pr mnd som
lønnskompensasjon. Overskrides dette
så må saken tilbake for
realitetsbehandling i styret.
Alle styremedlemmer skal gjennomføre Alle
ny Ren Utøver innen neste styremøte,
8.feb
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