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PROTOKOLL 

Hovedstyremøte nr. 6/20 

MANDAG, 30.03 2020, kl. 14.30-15.30 
MØTET AVHOLDES SOM TEAMSMØTE 

 

 

Tilstede: 

Leder:  Jan Helge Nordby 

Nestleder:  Terje Lindstrøm 

Medlemmer:              Anniken Holtnæs 

     Stepanka Horakova 

Jonna Vassbotn  

  Haakon R. Arnesen 

  Astrid Indrebø 

 Jørn Presterudstuen 

 Linda Stensrud 

 Gry Eikanger   

Forfall:   Bjarne Holm 

     

    

 

 

Fra administrasjonen deltok Torbjørn Brenna, Hilde Engeland, Ellen Bongard, Elisabeth 

Jangås, Cecilie Holgersen, samt Merete Røberg-Larsen som referent. 

 

 

 

33-KORONA, ØKONOMISK STATUS PR 30.3.20  

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

 

34 - OPPFØLGING AV VEDTAK I HS-SAK 30/20 

Hovedstyret vedtok at det utføres oppgjør/aktivitetsavregning for allerede 

gjennomførte arrangementer. For øvrige arrangementer vil det, jmfr HS vedtak 30/20 

vurderes løpende i påvente av likviditetsavklaringen. 

 

Bakgrunn: Arrangementer som ble gjennomført før pandemien brøt ut har medført 

påløpte kostnader for arrangørene. For å unngå at arrangører av allerede gjennomførte 

arrangementer får likviditetsutfordringer, gjennomføres avregning og oppgjør for disse 

arrangementene så raskt som mulig.  

 

35 – SØKNAD OM STØTTE FRA MYNDIGHETENE  

Hovedstyret vedtok at søknad om støtte via lotteritilsynet til KUD håndteres som en 

felles søknad sentralt fra NKK sentralt på vegne av NKK og medlems- klubber og 

forbund.. Det forutsettes da at portalen tilrettelegges for dette. 

 

Bakgrunn: For å hjelpe frivilligheten, idretten og kulturlivet i en krevende periode, 

kommer Regjeringen med en stor kompensasjonsordning for kulturlivet som vil 
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utgjøre cirka 300 millioner kroner, og en tilsvarende for idretten og frivilligheten for 

øvrig på cirka 600 millioner kroner. Ordningen er ment å kompensere for bortfall av 

inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at 

arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset. Det vil bli 

gjennomført en kartlegging av inntektsbortfallet i klubber, forbund og regioner som et 

grunnlag for en felles søknad om støtte. 

 

Møtet hevet kl 15.50 

Kommende Hovedstyremøter første halvår blir avholdt løpende etter behov. 

 

 

 

 

 

 

Jan Helge Nordby  

  

  

  

Terje Lindstrøm  

Anniken Holtnæs  

  

  

  

Haakon R. Arnesen  
 
 

Stepanka Horakova  

Jonna Vassbotn  
 
 

   

 

Astrid Indrebø 

 

  

 

 

Gry Eikanger                                       Linda Stensrud  

  

 

Jørn Presterudstuen 

 

  


