Protokoll
19.01.2022

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), Vibeke Wiig (Styremedlem), Ove
Marius Helø (vara), Tord Bakke Arvesen (generalsekretær) Frode Hognestad (Styremedlem)
Forfall: Andrea Fjellgaard (Styremedlem)og Karoline Hegbom (vara).
Styret var beslutningsdyktig.

Saksnummer og navn
1. Møteinnkalling
2. Agenda
3. Protokoll

4. Kontorløsning idrettens hus

Vedtakstekst
Styret vedtok møteinnkallelsen
Styret vedtok agendaen
Styret gjennomgikk protokoller fra tidligere
styremøter og gjorde mindre
endringer/presiseringer.
Protokollene ble vedtatt
GS redegjorde for prosess og alternativer for fortsatt
leie av kontorplass på Idrettens Hus Ullevål Stadion.
Det er fire alternativer med 10 eller 15 års binding
og ulik grad av oppussing av lokaler.
Styret diskuterte alternativene og stiller spørsmål til
hva kostnadene innebærer, om det er riktig å bruke
mer midler på kontorløsning i dagens situasjon, og
hvorvidt NSQF ønsker å binde seg for en periode på
10 år.

5. Informasjon administrasjon

6. Koronarestriksjoner

7. Forbundstinget 2022

8. Q1 målsettinger

Styret vedtok følgende: NSQF signerer ikke kontrakt
for en periode på 10 år, og ba GS gå i dialog med NIF
for å avklare detaljer knyttet til leiepris og
felleskostnader. Videre bes GS avklare mulighet for å
stå i, og eventuelt videreføre dagens kontrakt med
NIF.
GS redegjorde for status i administrasjonen. Et viktig
diskusjonstema var sammensetning av teamet og
fokusoppgaver i fremtiden da forbundet har
anledning til å reorganisere i det kommende halve
året. Administrasjonen har i starten av 2022 fokusert
på leveranser av produkter utviklet i 2021. Styret
gjorde vurdering av behov for å inngå i NIF`s
styringsbarometer og det ble diskutert sak knyttet til
eierskapet i Idrettens Hus Rogaland.
Styret tok saken til orientering
GS redegjorde for mulighetene innenfor de gjeldene
koronarastriksjonene. Squash er i praksis nedstengt
for den voksne medlemsmassen.
Styret ba GS utforme en uttalelse på vegne av styret
om deres holdning til restriksjonene og forventning
om gjenåpning
GS redegjorde for prosess frem mot forbundstinget.
Styret er spesielt opptatt av å gjøre en grundig jobb
med tinget. Styret ga tilbakemeldinger på prosessen
og ønsker hyppig oppfølging av administrasjonen på
prosessen.
GS redegjorde for fremdrift på målsettinger for Q1.
Styret ba GS prioritere ut fra situasjonen i
administrasjonen.

9. Eventuelt

Styret tok saken til orientering
Vibeke Wiig fremmet synspunkter om manglende
kommunikasjon av hendelser i forbundet. GS tok i
mot innspillet og skal følge opp dette fremover.
Det ble diskutert viktigheten av å reetablere Sagene
SK som klubb, og styret ba om status på saken. GS
fortalte at det er opprettet dialog igjen mellom SQF
og NIF digital for å se på muligheten for å knytte
løsningen book 24/7 tettere til Klubbadmin/IMS.
Finner vi en god løsning for begge parter på dette vil
alle medlemmene på SQF`s sentere kunne bli
tellende i forbundet innenfor regelverket i NIF. Dette
prioriteres av GS.

