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INFORMASJON I MØTE - FS 17 

 
MØTE FS 17 2018/2020 – TORSDAG 12. MARS 2020 KL 18:00 PÅ 

TEAMS 

 

Tilstede: Tage Pettersen (president) 

Lise Kvil Torgersen (visepresident) 

Madeleine Nilsen 

Geir Thomas Olsen  

Boye Christiansen 

Henning Evensen 

Nina M Bakke Johannessen 

Forfall :  Ann Kristin Martinsen  

Arild Hausberg  

Fra adm.: Ottar Eide (generalsekretær) 

Kristoffer Holm (assisterende generalsekretær) 

Petter Salsten (sportssjef) 

 

 

FS har i forkant av møtet vurdert at styrebehandlingen oppfyller kravene til vedtaksførhet og 

styremedlemmenes habilitet.  

 

Møtet ble innkalt på kort varsel, da det var behov for å informere om situasjonen for NIHF og vår 

virksomhet knyttet til situasjonen med Corona-viruset. 

Møtet ble gjennomført på Teams. FS ble orientert om situasjonen og kunne stille spørsmål. 

 

Saker til behandling: 

 

SAK 17/137 Oppdatering om status vedrørende Corona-viruset 

De siste dagers eskalering av spredning av Corona-viruset har ført til radikale tiltak fra hele 

samfunnet. Idretten har også blitt sterkt påvirket av situasjonen. 
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Tage innledet møtet med en kort redegjørelse der han viste til at NIHF hadde tatt 

nødvendige beslutninger om tiltak på et tidlig tidspunkt. NIHF var også første særforbund 

som kansellerte all aktivitet, mens resten av idretten har i tiden etterpå blitt pålagt å stanse 

all aktivitet. 

Han berømmet videre administrasjonens handlekraft i denne saken. 

 

Administrasjonen ga informasjon om følgende: 

Fra NIF: 

All idrett avlyses fra 12. mars fram til og med 26. mars. (NIHF har 11. mars kansellert all 

kampaktivitet for resten av sesongen, noe som innebærer tett opp mot 600 kamper med 

stort og smått). 

Det er nedsatt sentral beredskapsgruppe med NIF og 5 særforbund. NIHF er representert i 

gruppen som har daglige møter kl 08:15. 

NIF arbeider tett opp mot sentrale myndigheter, og det er etter hvert mye fokus på 

økonomisk kompensasjon til idretten. Mange vil gå gjennom dette med store tap, og det vil 

være naturlig at myndighetene kan komme med en pakke der kompensasjon til idretten er 

med. Det vil gjennomføres egen kartlegging av de økonomiske konsekvenser for all idrett 

og det er et arbeid også NIHF er i prosess med å få kartlagt. NIF skal lage et elektronisk 

skjema for dette, men for tap på toppnivå (f.eks Get/sluttspill, håndball elite og eliteserien i 

fotball) må det innhentes annen informasjon som går ut over det som gjelder bredden. 

 

Status administrasjonen på Ullevål: 

Alle har blitt anmodet å ta hjemmekontor. Fysiske møter intert og eksternt avlyses. Møter 

ved bruk av Teams forsøkes gjennomført. Reiser skal unngås. Begrensningene for 

tiltakene vurderes fortløpende og gjelder inn til videre. Petter, Dag og Ottar er i karantene 

inn til videre på grunn av reisevirksomhet. Administrasjonen har tatt situasjonen på en 

meget god måte og viser både handlekraft og styrke. 

 

  Permitteringer - status: 

Det vil i første omgang ikke bli gitt permisjonsvarsel til sentralt ansatte. Det vurderes om 

ressurser som er knyttet til landslagsaktivitet eller har tjenester det ikke er arbeid for i 

denne perioden vil bli vurdert tilsendt permiteringsvarsel. 

 

NIHFs økonomi: 

Økonomien blir i det korte bildet ikke berørt negativt av situasjonen. Det som kan påvirke 

oss i tiden fram mot sommeren er tap av inntekter fra VM og annen aktivitet.  
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Klubber og reiser: 

Alle klubber som søker om reiser utenlands får avslag. De som allerede har fått tillatelse til 

å reise har vi sendt mail til der tillatelsen trekkes tilbake.  

 

Landslagsaktivitet: 

U18VM blir etter all sansynlighet avlyst. Dersom det blir avviklet vil ikke det norske laget 

delta slik situasjonen er nå. 

Herre VM er ennå ikke avlyst, og det forventes avklaring etter møte i IIHF Counsil i 

kommende uke. 

Kampene før VM (bl.a på Gjøvik og Lørenskog) er avlyst. Hotell og transport er kansellert. 

Dersom det vil være endringer som tilsier at disse kampene skal/må gjennomføres 

kommer vi tilbake til dette. 

Kvinne VM er avlyst. U16 turnering i Italia er avlyst. EM Para er avlyst. 

 

Avslutning av sesongen her hjemme: 

Kvalik er et hett tema. Både mellom Get vs 1. divisjon og 1. vs 2. divisjon. Flere alternative 

løsninger er mulige, og beslutning bør tas innen kvalifiseringen skulle vært avsluttet. Det 

vil si senest 29. mars.  

Det må fattes vedtak vedr sluttstillelse av årets sesong, dvs de delene som ikke ble 

gjennomført. I følge kampreglementet skal avlyste kamper settes opp på nytt. Om ikke 

ligger det til FS å fatte annet vedtak, noe som er mest nærliggende her. Dette gjelder alle 

serier som ikke ble fullført, samt kvalifiseringsspill mellom GET og 1 div, samt mellom 1. 

og 2. div. Vedtak på kvalifiseringen bør søkes fattet før den oppsatte kvalifiseringen skulle 

vært ferdigspilt, dvs innen 29. mars. Det er FS som fatter endelig vedtak.  

 

Klubblisensutvalget: 

KLU må forberede seg på den situasjonen klubbene nå kommer i. Det er vanskelig å si 

hvilke økonomiske konsekvenser sesongavslutningen vil bety for hver enkelt klubb, men 

det kan påvirke klubber negativt i forhold til kravene til KLU og rating som gis. KLU og 

NIHF må se på situasjonen med realistiske øyne og forsøke finne løsninger som er 

fornuftige. 

 

Tinget 2020: 

Situasjonens varighet er høyst usikker og FS må vurdere om NIHFs Ting i Stavanger i juni 

skal flyttes til etter sommeren. I forhold til Brønnøysund holder vi fristen med krav om 

innlevering av regnskap da dette godkjennes av FS. NIHFs lov sier at Tinget skal være 
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avholdt innen 20. juni. NIFs lovutvlag arbeider nå med denne type problemstillinger, og 

NIF vil komme med mer informasjon i et møte førskommende mandag. 

 

Neste møte i Teams og neste FS-møte: 

Der vurders fortløpende om det er informasjon som FS bør få. Det innkalles deerfor til nytt 

møte i Teams når det er nødvendig.  

FS møtet torsdag 2. april avholdes ikke på Ullevål, men på Teams. 

 

Vedtak:  

Informasjonen tatt til orientering 

  


