Protokoll fra styremøtet 16. februar 2021
Møtestart kl 18:00
Møteslutt kl 19:50

Deltakere i møtet:
-

Ståle Åbotsvik
Hans Jarle Einarsen
Jarle Grann
Robert Barø
Kent Nyheim
Emilie Faarup Storvik
Håkon Haukebøe
Kari Bunes

Generalsekretær:
-

Espen Larsen

Landslagsansvarlig Peter Kapetz presenterte tanker rundt fremtidens toppidrett i NBF, og deltok
under orienteringen om komiteenes handlingsplaner. Presentasjonen til Peter Kapetz legges i Teams
sammen med protokollen fra møtet.
Styret synes det er hensiktsmessig med en utvidet orientering om arbeidet og planene i de ulike
komiteene. Det gir et bedre helhetsbilde og bidrar til at vi raskere kan finne evt. synergier mellom de
ulike aktivitetene.

Sak 01/21

Godkjenning og underskriving av protokoll fra styremøte den 26. november
Ingen kommentarer er innkommet.
Vedtak
Protokoll godkjent uten kommentarer.

Sak 02/21

Forvaltning av OLT-midler og dialog med kontrollutvalget
Presidenten ga en orientering om status i saken om forvaltningen av OLT-midler. Det
ble også gitt en nærmere orientering om ulike møter som har vært avholdt underveis
i prosessen. Presidenten er kontaktperson på vegne av styret inn mot
kontrollutvalget. Presidenten uttrykker at det er uheldig når en slik sak kommer opp

såpass mange år etter at midlene er bevilget. På vegne av styret har presidenten tatt
selvkritikk overfor utøver på at det ikke har vært ført detaljert prosjektregnskap og at
praksis for dette nå er endret. Presidenten har også på vegne av styret beklaget at
den annen part har opplevd at kommunikasjonen har vært mangelfull i årene 20142020. Verken administrasjonen, eller styret, har i disse årene fått noen signaler på at
det har vært misnøye hos den annen part og har av den grunn handlet i den tro om at
samarbeidet har fungert. Praksis for et evt. videre samarbeid endres som følge av
denne saken.
Vedtak
Styret tar informasjonen til etterretning.

Sak 03/21

Tildeling av turneringer sesongen 2021/2022
Konkurransekomiteen har behandlet innkomne søknader for forbundsturneringene
sesongen 2021/2022. Vedlagt sakspapirene fulgte konkurransekomiteens innstilling
til tildeling og excel-fil med komplett søknadsoversikt inkludert søknadstekstene.

Vedtak
Styret takker komiteen for godt gjennomarbeidet saksframlegg og støtter
innstillingen inkl. flyttingen av Lillerunden fra uke 42 til uke 44.

Sak 04/21

Orienteringssaker
•
•
•
•

Turnerings- og lagspillaktivitet, en oppdatering om status og planer fremover
o Avventer ny pressekonferanse
Oppdragsavtale Sondre Flåten Jørgensen
o Gen.sek orienterte om avtalen
Utlyst anleggsstilling, en status og plan for videre fremdrift
o Flere interessante søkere
Anmodning om differensiert gjenåpning av idretten
o Gen.sek ga en orientering om NIFs og SFFs dialog med myndighetene

Eventuelt

NB. Arbeidsutvalget (AU) foreslår neste styremøte pr. Teams torsdag 25. mars kl.
18.00.-21.00 med handlingsplaner + regnskap 2020 og revidert budsjett 2021 som
tema.
Deretter foreslås neste styremøte til lørdag 17. til søndag 18. april i Oslo.
Administrasjonen sender kalenderinvitasjon til møtene.

