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Åshild Høva Sporsheim
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Thor-Magnus Haugen
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Agenda:
Saks
nummer +
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11/2022

Hva saken gjelder

Godkjenning av saksliste

12/2022

Gjennomgang av saker fra
tidligere styremøter

13/2022

Budsjett 2022 og økonomi
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Kommentarer / vedtak

Ansvarlig

Innspill på at det bør stå godkjenning Eirik
av saksliste og referat fra forrige møte.
Datofeil i forrige referat – endret av GS
rett i forkant av møtet.
Styremøte nr7, 2021, sak 42: Bytte av
bank, informasjon i fra Maren viste at
det er ingen store forskjeller mellom
bankene. Sparebank1 er kanskje mer
en «breddebank» mtp sponsing av
idretten. Styret vedtok enstemmig å
bytte bank fra DNB til Sparebank 1.
Maren følger opp saken.
Styremøte 9, 2021, sak 56: Samarbeid
med andre nasjoner i aking jr fra
Karoline og Harald. Harald vil få
informasjon etter OL. Det bør da settes
opp en finaniseringsmodell med
budsjett. Saken blir tatt opp igjen ved
neste styremøte.
Presentasjon av forslag til budsjett for Maren
2022 etter post 2 og post 3 tildeling.
Tildelingen av post 2 og post 3 midler
viste en liten oppgang i post 3 midler,
pga mye innrapportering av kurs mm.
Men dessverre en stor nedgang i post 2
midler, grunnet at vi har mistet nesten
900 medlemmer, og flere klubber i
landet. Hovedgrunnen er korona, i
tillegg har det vært en opprydding fra
idrettskretesene, slik at de klubbene

som ikke er operative har blitt slettet.
Nedgang på litt over 200 000. Dette
gjør at styret må revidere budsjettet
for 2022. Midler direkte til toppidrett
aking, bob og skeleton ble tatt bort fra
avdelingen, men satt inn under
sportslig utvalg. Sportslig utvalg ble noe
redusert ift tidligere budsjettering.
Dette gjør at man legger opp til et
underskudd på ca 566000kr,
tilsvarende det før nedgangen i post 2
midler. Vi vil nok være påvirket av
denne nedgangen noen år, derfor blir
det viktig at vi får til en
rekrutteringsprosess nå. Alle prøver å
sette opp forslag til premier til de som
høyner aktiviteten sin til neste møte.
Styret vedtok enstemmig nytt budsjett.

14/2022

Konkurransereglementet til
NABSF

Regnsakpet til EC i november ble også
gjennomgått og viser et fint overskudd.
Grunnen til det er ekstra støtte pga
korona, men også reduserte kostnader
på en del poster (blant annet til
medisinsk støtte). Etter en
gjennomgang av erfaringer fra EC vil
det bli gjort innkjøp som bedrer
arrangementsgjennomføringen i
framtiden.
Det er en del uklarheter, mangler og Åshild
ting som bør revideres. I tillegg må vi se
på Kongepokalutdeling.
Harald vil bidra fra styet.
Styret ga GS mandat til å finne folk som
kan bidra her og sette opp forslag til
nytt reglement.

15/2022

FIL
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Det bør bli hengt opp norske
banerekorder på de ulike startene fra
banen sin side. GS tar det videre med
banen.
Forslag til regelendriner hos FIL.
Harald og
Søknad om å benytte ATV og tilhenger i Karoline
konkurranse, på samme måte som vi
nå får gjøre i IBSF konkuranser, i stedet
for ambulanse og lege.
Følge opp likestillingspørsmålet fra i
sommer. Eirik sender mail til FIL for å
høre om framdrift. Hvis ikke svar eller
tilfredsstillende tilbakemelding sender
vi inn forslaget på nytt.

Styret vedtok at GS utarbeider
innstilling til FIL på begge punkter og til
IBSF på punktet om likestilling
16/2022

Internasjonal representasjon

17/2022

Høring endring i
spillemiddelregelverket og
code of conduct

18/2022

Parastrategi for NABSF

17/2022

Evt
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Har vi noen som bør inn i
Åshild
internasjonale verv? Alle er på valg nå.
Harald kontakter en i FIL før neste
styremøte. Forslag på navn inn i
komiteer: Snorre Pedersen, Maja
Pedersen, Kenneth Jørgensen. GS kan
også gi tilbakemelding på komiteer.
Dette gjelder kun i IBSF. I FIL er det
styret som vedtar hvem som skal sitte i
de ulike komiteene
NIF har utarbeidet et innspill til
Eirik
Idrettsstyret – innspill fra NABSF?
SFF har også utarbeidet innspill både til
spillemiddelregelverket og til code of
conduct. Skal vi støtte SFFs forslag?
Styret vedtok å støtte forslagene til
SFF.
Ny parastraegi, hvor vil NABSF? NIF
Åshild
presenterete sin nye parastrategi i
januar. Her ligger det muligheter for SF
og få støtte til å utvikle sin egen
parastrategi. Maren og Janne støtter
opp GS i arbeidet med nye paraplaner.
Eirik kontakter IPC medlem som bor i
Trøndelag.
Ren Utøver -alle i styret må ta det.
Alle
Eirik informerte om at NABSF nå er i
gang med
arrangementsoppgraderinger og at
Olympiaparken har sendt inn søknad til
KUD på oppgradering av LOBA, snakk
om 8-9 millioner. Gjelder fiber,
infrastruktur,logistikk, byggningsmasse
mm. Det som må på plass mtp
fremtidige arrangementer.
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