
 

Protokoll  

15.02.2022  
  
Det ble avholdt styremøte i Norges Squashforbund   
Dato: 19.01.2022  
Sted: Digitalt (teams)  
Klokken: 20:00-22:00  
 
Deltakere: Terje Finholdt (President), Otto Kalvø (Visepresident), Andrea Fjellgaard (Styremedlem), Vibeke 
Wiig (Styremedlem), Tord Bakke Arvesen (generalsekretær)  
  
Forfall: Frode Hognestad (Styremedlem) og Ove Marius Helø og Karoline Hegbom (vara).  
Styret var beslutningsdyktig.   
  



  
Saksnummer og navn  Vedtakstekst  

1. Møteinnkalling  Styret vedtok møteinnkallelsen  
2. Agenda  Styret vedtok agendaen  
3. Protokoll Styret gjennomgikk protokoll fra forrige styremøte 

 
Protokollene ble vedtatt 

4. Gjennomgang langtidsplan  GS fremla oppdatert langtidsplan. Det ble samtidig 
foreslått å utarbeide en sportslig strategi med 
tilhørende styringsprinsipper. 
 
Styret tok saken til orientering og ba GS fremlegge 
langtidsplan sammen med øvrige tingdokumenter i 
senere styremøte, samt igangsette arbeidet med 
sportslig strategi.  

5. Budsjett, planer og økonomi 2022 GS redegjorde for status i arbeidet med budsjett, 
planer og økonomi 2022 og 2023 med grundige 
kostnadsbeskrivelser og et aktivitetsbasert budsjett.  
 
Gjennom pandemien har forbundet gjort mange 
små og store forsøk på å skape og stimulere til 
aktivitet. Noen av tiltakene ønskes videreført, andre 
må vi kutte i på grunn av økonomi. Vi ønsker at mest 
mulig av midlene skal gå til utvikling og 
gjennomføring av aktiviteter.  
 
Styret tok saken til orientering og ba GS fremlegge 
budsjettforslag i neste styremøte  

6. Kontingenter 2022/2023 Kontingenter foreslås uendret 
 
Styret vedtok forslaget 

7. Dekning av utgifter til Tinget GS foreslår å ikke gi reisestøtte for deltakelse på 
Tinget, da Tinget er foreslått avholdt digitalt.  
 
Styret vedtok forslaget 

8. Oppdatering fra administrasjonen GS redegjorde for siste utvikling på 
forbundskontoret 
 
Styret tok saken til orientering 

9. Status kontorløsning GS har tatt initiativ ovenfor Oslo Tennisarena og 
Tennisforbundet for å vurdere samlokalisering. 
 
Det er gjennomført samtaler med NIF. Vi har 
anledning til å benytte vår opsjon til å videreføre leie 
forholdet med NIF 
 
Styret tok saken til orientering 

10. Tinget – invitasjon GS la frem forslag til invitasjon til tinget.  
Styret drøftet innkallingen og ba GS legge ved 
høringsmulighet på kompetansehelg og valgperiode 
før utsending. 

 


