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REFERAT FRA STYREMØTE 
 
Dato: 06 juni 2020 
Sted: Aker Brygge 
 Kl: 11:00-16:00 
 
Tilstede: Otto Kalvø, Terje Finholdt, Frode Hognestad, Vibeke Wiig, Andrea Fjellgaard, Ove Marius Helø og 
Tord Bakke Arvesen (GS) 

 
 
Sak 22/20 Møteinnkallelse og agenda 
 
Møteinnkallelse og agenda ble godkjent 
 
Sak 23/20 Godkjenning av møtereferat 
 
Referat fra sist styremøte ble godkjent 
 
Sak 24/20 Presidenten informerer 
 
Presidenten informerte om Coronasituasjonen, og belyste synspunkter knyttet til forbundets muligheter 
og utfordringer i den kommende tiden. Styret gjennomførte en grundig SWOT analyse og diskuterte 
langtidsplanen og strategi i henhold til denne. Styret fordelte ansvar innenfor strategien for oppfølging og 
samarbeid med Generalsekretæren i tiden som kommer. 
 
Fordeling: 
Otto og Terje: Får ansvar for helheten, og samarbeider tett med generalsekretær og øvrige 
styremedlemmer der det er nødvendig. Spesielt ansvar for etableringen av anleggsselskapet. 
Vibeke: Digitalisering 
Ove: Anlegg 
Frode: Kompetanse- og klubbutvikling 
Andrea: Organisasjon 
Karoline: Var ikke til stede, men generalsekretær foreslo at hun kan være ansvarlig for marked og 
kommunikasjon, selv om det ikke er en del av strategien i seg selv. 
 
Sak 25/20 Generalsekretær informerer 
 
Generalsekretær informerte om Forbundets situasjon i dag og sin evaluering etter de to første måneder i 
jobben. Det har skjedd mye bra og vi er i positiv utvikling. Forbundet har foran seg strukturelle oppgaver 
for å systematisere og videreutvikle klubbene, sporten og spillerne tilhørende de ulike 
forbundstiltakene/landslag. Spesielt trakk generalsekretæren frem klubbutviklingsplanen og forbundets 
sportslige plan i tillegg til generell organisasjonsutvikling og ressursutnyttelse for å oppnå forbundets 
målsetting. Videre presenterte han idrettsorganisasjonen som helhet, og den støtte særforbundet får av 
NIF. Samtidig ble det gjort rede for status med anleggsveilederen og at vi ønsker å samarbeide med Backe 
idrettsbygg, med støtte fra Unisport og Sportmatic på grunn av deres squashkompetanse. 
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Sak 26/20 Økonomi 
 
Generalsekretæren og President redegjorde for forbundets inntektsstrøm gjennom spillemidler og øvrige 
tildelinger. Styret ble presentert hvordan disse midlene benyttes til barn, ungdom, toppidrett, og 
organisasjonen for øvrig. Det ble diskutert hvordan rekruttering av medlemmer og utvikling av større og 
sterkere klubber vil ha en positiv effekt både økonomisk, men ikke minst sportslig. 
 
Styret tar informasjon om økonomi til etterretning. 
 
Sak 27/20 Strategi 
 
Styret diskuterte de ulike strategiske målsettingene, i lys av gjennomført SWOT, og fordelte ansvar. Styret 
er fornøyd med innholdet i strategien og ønsker å øke målsettingene der vi allerede er i positiv utvikling. 
Styret anser at Coronasituasjonen er en god mulighet for NSqF å videreutvikles og ønsker en offensiv 
holdning til strategiarbeidet.  
 
Styret ba generalsekretæren komme med et forslag til tiltak og aktiviteter basert på den situasjonen NSqF 
er i, som følge av coronasituasjonen.  
 
Sak 28/20 Komiteer 
 
Generalsekretæren forklarte at sportskomite, antidopingkomite og utviklingskomite er flyttet til 
administrasjonen. Generalsekretæren får fortsatt god hjelp fra ressurser som har innehatt roller i 
komiteene til det videre arbeidet. Turneringskomiteen fungerer som tidligere og fremmet sin innstilling til 
aktivitetskalender, turneringsbestemmelser og gjennomføring av NM – senior 2020. 
 
Styret tar informasjon fra komiteer til orientering med kommentar knytte til seeding, og ba om kommentar 
på spilleberettigelse for damer i flere klasser. 
 
Sak 29/20 Flere spillere 
 
Generalsekretæren informerte om status knyttet til idrettsregistreringen, og viste hvordan det nye IMS 
systemet vil gi ytterligere informasjon om våre medlemmer. Digitale hjelpemidler for registrering av, og 
overføring av data fra klubb til IMS ble også diskutert. 
 
Styret tar informasjon om flere spillere til orientering. 
 
Sak 30/20 Bedre Spillere 
Generalsekretæren informerte om landslagets plan for oppfølging av utøvere i den kommende perioden. 
Landslagstreneren er bosatt i England og får ikke fulgt opp spillerne med fysiske treninger eller møter. Når 
innreise blir mulig, er fortsatt uvisst. Spillerne tilbys månedlig oppfølging og ukentlige treningsøkter ved 
bruk av digitale verktøy. 
 
Styret tar informasjon om bedre spillere til orientering og ba generalsekretæren komme med en plan for 
mer aktivitet og fysisk oppfølging. 
 
Sak 31/20 Representasjon 
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Presidenten informerte om sin deltakelse på ledermøtet 05.06.20, og hovedpunktene fra dette møtet.  
Sak 32/20 Møteplan 
 
Styret ga generalsekretæren i oppgave å komme med forslag til neste møtetidspunkt og foreslo i 
forbindelse med Veteran-NM i august i Bergen. 
 
Sak 33/20 Eventuelt 
 
 
 
Referent 
Tord Bakke Arvesen 


