Protokoll styremøte nr. 3/2020
Ekstraordinært
Norges Friidrettsforbund
Torsdag 19. mars kl. 17.30
Videomøte (Teams)
Til stede:

Ketil Tømmernes, Kalle Glomsaker, Ragnfrid Nedberge LLano, Siri Eide Storaa,
Hilde Stokvold Gundersen, Anne Farseth, Geir Nordtømme, Henrik Carstens,
Mathias Vangsnes og Per Espen Fjeld.

Forfall:

Svein Arne Hansen.

Referent:

Kjersti Smedsrud.

Fra sentraladministrasjonen: Kjetil Hildeskor. Berit Nøbben og Kjersti Smedsrud på sak 2729.
Saksliste for styremøte 3-2020:
Sak 27/2020 Godkjenning av innkalling, referat og protokoll fra forrige styremøte
Sak 28/2020 Generell status om konsekvenser av coronaviruset
Sak 29/2020 Budsjettmessige konsekvenser og mulige innsparinger
Sak 30/2020 Eventuelle permittering
Sak 27/2020 Godkjenning av innkalling, referat og protokoll fra forrige styremøte
Vedtak: Innkalling, referat og protokoll vedtas.
Sak 28/2020 Generell status om konsekvenser av coronaviruset
Situasjon som følger av coronaviruset er svært alvorlig og med store
konsekvenser for idretten.
Det er sendt ut et informasjonsskriv til arrangører, blant annet om
håndtering av startkontingent og lisens ved avlysning. Mange ønsker
å skyve på sine arrangementer, men det oppstår utfordringer knyttet
til kollisjoner når mye skal utsettes til høstsesongen. Et konkret
eksempel på kollisjon i terminlisten som nå har oppstått er at
Sentrumsløpet er flyttet til samme helg som NM terrengløp (lang
løype).
Vedtak: Statusrapporteringen tas til orientering. Generalsekretæren tar
kontakt med arrangørene av Sentrumsløpet og NM terreng for å finne en
løsning for den konkrete kollisjonen mellom de to arrangementene.

Sak 29/2020 Budsjettmessige konsekvenser og mulige innsparinger
Administrasjonen la frem to alternative budsjettcaser som følge av den nye
situasjonen. Et av alternativene er basert på at nåværende situasjon varer til
mai, og et av alternativene er basert på at situasjonen varer ut året.
Vedtak: President, visepresident og generalsekretær får fullmakt til å
utarbeide en prioriteringsliste og presentere denne på et nytt
ekstraordinært styremøte torsdag 26. mars.
Sak 30/2020 Eventuelle permitteringer
Vedtak: Det blir ikke tatt beslutning om eventuelle permitteringer nå, men
tema vil bli tatt opp igjen på neste styremøte.

Møtet ble avsluttet kl. 18.30.
Neste styremøte blir torsdag 26. mars kl. 18.

