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NORGES SQUASHFORBUND

ÅPNING

President Otto Kalvø åpnet årets Ting, talte og ønsket de fremmøtte
representantene velkommen.

Sak 1

GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER
De fremmøtte representantene ble enstemmig godkjent.
Følgende representanter var til stede:
Lysaker SK
Hafrsfjord SK
Egersund SK
Bergen SK
Oslo SK
Bærum SK
Mosjøen SK
Åsane SK
Moss SK
Styret

*Nathalie Kalvø
*Ingvild Grøsfjeld
*Nils Georg Hansen
*Espen Hånes
*Stein Gabrielsen
*Gry Estensen
*Geir Hylland
*Frode Dorp
*Henrik Trumpy
*Brian Phillips
*Otto Kalvø
*Laila Østerhus
*Nina Haugen
*Vibeke Wiig

Dirigent/Sportskomite
Turneringskomite
Utdanningskomiteen
Valgkomiteen
FH komite
Antidopingutvalg
Generalsekretær
NIFS idrettsstyre
Antidoping Norge

Nils Kristian Bø
Lars Erik Jakobsen
Alice C. Boyd
Janne Lofstad
Marianne Hylland
John Eriksen
Bente Stavenes
Marit Roland
Linda Olsen

* = stemme berettig. Totalt 14 stemmeberettigete representanter
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Sak 2

GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN
Vedtak: Innkalling, saksliste, forretningsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 3

VALG AV DIRIGENT, REFERENT SAMT TO
REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

3.1

Vedtak: Nils Kristian Bø ble valgt til dirigent

3.2

Vedtak: Bente Stavenes ble valgt til referent.

3.3

Vedtak: Brian Phillips fra Moss Squashklubb og Ingvild Grøsfjeld fra Hafrsfjord
Squashklubb ble valgt til å underskrive protokollen.

Marit Roland fra NIFS idrettsstyre hilste Tinget og holdt en presentasjon om
anlegg og modernisering.
Tinget bifalt presidentens forslag om å flytte frem sak 6.3 Status Rent Forbund
v/Antidoping Norge.

Sak 4

BEHANDLING AV ÅRSBERETNINGER

4.1

Styret årsberetninger fra 2016 og 2017
Styrets årsberetninger ble tatt til orientering

4.2

Årsberetning fra de respektive komiteer
Samtlige komiteers beretninger ble tatt til orientering.

Sak 5

BEHANDLING AV REGNSKAP I REVIDERT STAND
Regnskap for 2016 og 2017 ble gjennomgått av generalsekretæren og det ble
lagt vekt på at det var helt nødvendig å snu den negative trenden med
underskudd over flere år, ha fokus på å redusere administrasjonskostnadene
og øke inntektene. Tilskudd fra NIF er økt og gir større rom for aktivitet som er
vårt hovedfokus.
Vedtak: Årsregnskapene for 2016 og 2017 ble enstemmig godkjent.
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Sak 6

BEHANDLING AV FORSLAG OG SAKER
Ingen saker til behandling var mottatt innen fristen
6.1

Informasjonssak — direkte medlemskap ved presidenten
Norges Squashforbund er tatt opp i NIFS prøveprosjekt direkte medlemskap.
N ye tilknytningsformer kan optimalisere forholdene for rekruttering. Relevant
aktivitet og kommunikasjon med flere.
Formålet er å utvikle ulike tilknytningsformer som fanger opp de vi ikke når
gjennom dagens modell. Tilby potensielle medlemmer lett tilgjengelig
informasjon og ukompliserte tilknytningsformer. Dette for å tilby øke
kommunikasjon og økt aktivitet.
Squashforbundet vil sammen med klubbene og partnere planlegge å
markedsføre direktemedlemskap på en rekke forskjellig måter, men hvor
nettet og sosiale medier er det viktigste. I tillegg vil et tett samarbeide med de
kommersielle sentrene, utstyrsleverandører, sponsorer og andre forbund blir
viktig.

6.2

Status prosjekt Squashskole ved generalsekretæren
NSqF har mottatt 1 million fra Sparebankstiftelsen DNB øremerket
rekruttering av barn og unge. Kun 10% går til administrasjon, resten fordeles
til klubbene hovedsakelig til baneleie, trenere og utstyr.
10 klubber er med og har fått eierskap til prosjektet ved å tilpasse det egen
klubbs muligheter, ressurser og utfordringer.
Vi har liten bredde og få i hver aldersklasse på juniorsiden.
Nøkkelen for å lykkes blir frivilligheten-ildsjeler-entusiasme-engasjementklubbutvikling-utdanning.
Generalsekretæren ber om at ungdommen løftes frem, gis ansvar og tillit. Er
de over 16 kan de ta trenerkurs og bidra i egen klubb samt gå på lederkurs hos
Idrettskretsene.

6.3

Status Rent Forbund v/Antidoping Norge
Linda Olsen fra Antidoping Norge holdt et innlegg om antidoping og arbeidet
mot å bli et Rent Forbund. Forbundet mottok sertifikat for godkjennelse som
Rent Forbund. Forbundet takket arbeidsgruppen som består av John Eriksen,
Stein Gabrielsen og Melanie Moore.
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Sak 7

FASTSETTE KONTINGENT OG AVGIFTER
Det ble kommentert at Tingdokumentene burde inneholde prisen klubbene
betalte for medlemskap, dette ble tatt til etterretning.
M edlemskap for klubb kr 2.800
Medlemskap for studentklubb kr 1.000
Vedtak: Tinget godkjenner at kontigenten blir uendret.

Sak 8

BEHANDLING AV LANGTIDSPLAN OG LANGTIDSBUDSJETT

8.1

Langtidsplanen 2016 — 2020 ble vedtatt på Tinget 2016/strategiplan
Styret og administrasjonen hadde behov for en mer konkret plan med
utgangspunkt i en felles forståelse og en SWOT analyse ble foretatt. Klubbene
har vært invitert til innspill, og i september 2017 ble strategiplanen satt i
fellesskap mellom komiteer og styret. Planen ble presentert av
generalsekretæren. Det er et levende dokument og skal evalueres hvert år på
kompetansehelgen i september.

8.2

Budsjettdebatt, presentasjon av generalsekretæren
Fordeling av midler til aktivitet skapte engasjement og debatt, spesielt ble det
debattert kostnader for juniorer, fordeling mellom juniorer og seniorer.
Det ble uttrykt at det burde være mulig å skaffe mer sponsormidler.
Vedtak: Forslag til budsjett ble tatt til etterretning

Sak 9

ENGASJERE REVISOR TIL Å REVIDERE SÆRFORBUNDETS REGNSKAP
Vedtak: Styret fikk fullmakt til å tilsette revisor og fastsette honorar

Sak 10

VALG
Valgkomiteen innstilling til nytt styre ble presentert av komiteens
leder Janne Lofstad.

10.b1 Valgkomiteens innstilling:
Visepresident:
Styremedlem:
Styremedlem:

Marianne Hylland, Bærum SK
Karoline Hegbom, Vangen SK
Terje Hauan, Hafrsfjord SK

NORGES SOUASHFORBUND

Varamedlem:
Varamedlem:

Andrea Myhre, Lovund SK
Frode Dorp, Mosjøen SK

Mosjøen SK hadde på forhånd levert inn forslag på motkandidat til
visepresident, Frode Dorp.
Dirigenten ga begge representantene anledning til å presentere seg før valg
av visepresident, hvilket de takket ja til.
Vedtak: Frode Dorp ble valgt til visepresident med 10 stemmer mot
Marianne Hyllands 4 stemmer.

Det ble fremmet benkeforslag på 2 styremedlemmer fra Moss SK, Vibeke
Wiig fra Oslo 5K og Brian Phillips fra Moss SK.
Representanten fra Moss SK Ia frem begrunnelse for forslaget.
Vedtak:_Brian Phillips og Vibeke Wiig ble valgt til styremedlemmer med
henholdsvis 12 og 10 stemmer mot Karoline Hegbom og Terje Hauan med
henholdsvis 5 og 1 stemme.

Det ble debatt rundt forslag til varamedlemmer og spørsmål ble stilt om
kandidater som blir foreslått må være spurt på forhånd. Det ble bekreftet at
de må forespørres før valget ifølge NSqFs lov.
Valgkomiteen endret sitt forslag på kandidat til vara til Karoline Hegbom i
tillegg til Andrea Fjellgaard. Hafrsfjord SK la frem benkeforslag på Terje
Hauan og Oslo 5K la frem benkeforslag på Marianne Hylland.
Vedtak: Karoline Hegbom og Marianne Hylland ble valgt til varamedlemmer
med henholdsvis 11 og 7 stemmer mot Andrea Fjellgaard og Terje Hauan
med henholdsvis 5 stemmer hver.

10.b2

Styrets innstilling til valgkomite ble lagt frem av presidenten
Leder:
Medlem:
Vara:

Stein Gabrielsen, Oslo SK
Melanie Moore, Lysaker SK
Vegard Fjellgaard, Lovund SK
Nils Kristian Bø, Bærum SK

Vedtak: Styrets innstilling til valgkomite ble vedtatt med akklamasjon
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10.b3

Representanter til Ting og møter i de organisasjoner forbundet er
tilsluttet.
Vedtak: Tinget gav styret fullmakt til å velge representantene selv.

BESTEMMELSE AV NESTE FORBUNDSTING
Vedtak: Styret får fullmakt til å bestemme tid og egnet sted for neste
forbundsting. Tinget må avvikles innen utgangen av mai 2020

Avslutning På vegne av styret delte presidenten ut æresmedaljer til Brian Phillips Moss SK
og Asbjørn Strømsvåg Søm SK.
Presidenten avsluttet Tinget med å takke delegatene for fremmøte og for et
godt ting. Blomster som takk for innsatsen blir sendt til:
Janne Lofstad, leder i valgkomiteen
Styremedlemmer:
Runar Fjellgaard
Thomas Gjerde
Nina Haugen
Edvard Hegbom
Nils Kristian Bø, dirigent
Antidopinggruppen
Marit Roland ME
Linda Olsen Antidoping Norge

Tinget 2018 ble avsluttet kl. 17.00.
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