
 
  

 

 
 

PROTOKOLL 
 

Det ble avholdt styremøte med skriftlig godkjenning av saker 

Dato: 10. Desember 2020 

Sted: Epost 
 

 
Deltakere: Otto Kalvø, Terje Finholdt, Frode Hognestad, Vibeke Wiig, Andrea 
Fjellgaard, Ove Marius Helø, Charlotte Rendalsvik og Tord Bakke Arvesen (GS) 
 
 
 
 

Saksnummer/saksnavn Vedtakstekst 
1. Sanksjonsreglement 

barneidrett 

Forslag: GS fremla forslag til sanksjonsreglement for barneidrett 
og brudd på barneidrettsbestemmelsene. Forslaget er i tråd med 
øvrige særforbunds praksis. GS informerte videre at NSQF har 
søkt om en tilpasning av barneidrettsbestemmelsene. Saken 
pågår. Eventuelt vedtak av sanksjonsreglementet vil ikke påvirke 
ansøking om tilpasning. 

Beslutning: Styret vedtar sanksjonsbestemmelsene og ber GS 
tilgjengeliggjøre dem sammen med turneringsreglementet på 
nettsiden. 

 

2. Implementere 

barneidrettsbestemmel

sene 

Forslag: GS fremla plan for implementering og oppfølging av 
barneidrettsbestemmelsene i forbundets oppdaterte klubbpakke 
med mål om å følge opp klubber og barneidrettsansvarlige på 
tiltak som iverksettes i klubber, regioner og forbundet sentralt. 

Beslutning: Styret tar planen til orientering og ber GS 
implementere dette i alle kurs og oppfølginger i organisasjonen. 

 

3. Implementere 

retningslinjer for 

ungdomsidrett 

Forslag: GS fremla forslag til retningslinjer for ungdomsidrett 
basert på NIF`s malverk og i tråd med øvrige forbund. I 
dokumentasjonen er det tilgjengeliggjort hvilke konkrete tiltak 
som er gjort i 2020 og forslag til målsettinger for 2021.  

Beslutning: Styret vedtar retningslinjene og ber GS implementere 
dette i kursmateriell og tilgjengeliggjøre informasjonen for 
klubbene gjennom den digitale plattformen for klubbutvikling.  



 
  

 

 
 

 

4. Plan for paraidrett Forslag: GS fremla plan for videreutviklingen av paraidretten 
Norges Squashforbund, med klare målsettinger og initiativ som 
skal gjennomføres i tide fremover.  

Beslutning: Styret vedtar planen. 

 

5. Plan for rekruttering av 

kvinnelige ledere 

Forslag: GS fremla plan for rekruttering av kvinnelige ledere med 
ansvarsfordeling i valgkomiteen og administrasjonen. GS foreslår 
at det avsettes 10 000,- i midler til å bidra til flere kvinnelige 
ledere i forbundsstyret, samt i klubber og trenerposisjoner.  

Beslutning: Styret vedtar planen og øremerker midler til formålet. 

 

6.  Fullmakts matrise Forslag: GS fremla forslag til fullmaktsmatrise i NSQF basert på 
malverk i NIF. Visepresident har bidratt i utformingen av 
matrisen, for å sikre god forankring i styret.  

Beslutning: Styret vedtar fullmaktsmatrisen og ber GS fremme 
forslag for endring dersom det blir nødvendig 

 


