PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 07
Sted: Teams
Tid: Fredag 05. februar kl 18.00
Til stede:
Siri Barfod (SB) President
Frode Flathagen (FF) 1. visepresident
Hernan Maquieira (HM) 2. visepresident
Katrine Foss Vara (KF) ansvar TKN
Trine Sørum (TS) ansvar TKB
Blanka Csizmadila (BC) Ungdomsrepresentant

Uten stemmerett:
Vibecke Schøyen (GS) Generalsekretær
Forfall:
Åse Østvold (ÅØ) ansvar TKS
Alf Stokke (AL) TKS
Johanne Sundby (JS) ESK

Neste møte: 23. februar

Pkt.

Sak:

1
SAK
79-20-21

VEDTAKSSAKER

SAK
80-20/21

Godkjenne innkalling, vedtaksførhet og
inhabilitet
Vedtak:
Innkallingen er godkjent.
Styret er vedtaksføre med 6 representanter
Ingen saker som krever å ta i bruk regelen om
inhabilitet eller tar beslutning i forbindelse med
sakens behandling. Vurderes fortløpende
Deltakelse NM-Veka

Ansvar

Frist

SB

SB

Viser til vedtak i sak 74/20-21
Der vi vedtok å utsette spm om toppidrettsdefinisjon
til vi fikk avklaring på om NM veka skulle gå.
‘
I dag er det avklart at intensjonen er å gjennomføre
NM veka, dersom øvrige forhold til sier det.
Det er langrenn, skiskyting, kombinert, snøscooter,
badminton og mulig curling, og mulig hundekjøring.
20/21 protokoll nr 07

1

Da vil det bli et lukket NM.
Dersom vi i dag vedtar at vi aksepterer et lukket NM,
så er hundekjøring med.
TKN har vurdert saken og innstiller på at det er
positivt for oss å gjennomføre et slikt arrangement.
De vil kunne lage forsvarlige uttaksregler, basert på
diskusjonen i styremøtet.
Vi har diskuttert inhabilitet i denne saken, og mener
at det ikke er noen som er inhabilet
‘
Forslag til vedtak:
NHF har vedtatt på hundekjørertinget at man
ønsker å tilrettelegge for at vi kan delta på NMveka.
NIF har gitt NHF muligheten til å ta ut ytterligere
toppidrettsutøvere etter definerte retningslinjer
grunnet koronasituasjonen. Dette betyr at vi må
foreta et utvalg basert på en utvidet
toppidrettsdefinisjon som kun vil gjelde for NMveka 2021.
NHF ønsker å gjennomføre NM-veka 2021 på
disse betingelser. TKN vil ha ansvaret for
uttaket, og styret skal kvalitetssikre at uttaket er
i overenstemmelse med NIFs definisjon.
NRK vil vurdere om det er mulig å gjennomføre
med hensyn til antall deltakere.
Vedtatt med 5 stemmer for, 1 stemme imot
Sted, dato Teams 05. februar 2021
Referent: Vibecke Schøyen

Distribusjonsliste:
NHF’s kontor
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___________________
President:
Siri Barfod

_______________
Styremedlem
Anne Kristiansen
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__________________
1. Visepresident
Frode Flathagen

______________
Styremedlem
Trine Sørum

_______________
Styremedlem
Åse Østvold

__________________
2. Visepresident
Hernan Maquieira

__________________
Ungdomsrepresentan
Blanka Csizmadia
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