PROTOKOLL

STYREMØTE 07/2019 - 2021
SEKSJON FRISKIS&SVETTIS
Mandag 16. mars 2020
På telefon
Tilstede:

Randi Borgen, Thor Carlsen, Tore Amundøy, Bjørn Riiber, Lisabeth Viljugrein, Nils
Svanes, Mari Lunder, Christina Engebretsen (deltok i sak 36 og 37), Eline Oftedal
(deltok i sak 36), Jeppe Hansson

Sak 35

GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL
Styret besluttet
å godkjenne protokollen fra møte 06/2019-2021

Sak 36

INFORMASJON
Det ble gitt informasjon om:
• Riksprosessen/Årsstämman
o Årsstämman 2020 arrangeres digitalt
o Arbeidsgruppen vil i eget møte avgjøre om F&S Oslo sin sak om norsk
rabatt på medlemsavgift enten tas opp på Årsstämman 2020, utsettes
til VKON høsten 2020 eller utsettes til Årsstämman 2021
• Tildeling av post 2 og 3 for 2020
o Som en konsekvens av at det blir færre og eldre medlemmer i norske
F&S-foreninger, tildeles vi også naturlig nok mindre post-midler
• Medlemsregister
o Arbeidsgruppen har hatt møte med NIF IT og man forsøker nå også å
se på en god medlemsregisterløsning innenfor allerede etablerte
løsninger i idretten
• Koronaviruset
o All organisert idrett er forbudt
o Administrasjonen har hovedfokus på å bistå idrettslagene våre i en
vanskelig situasjon
• Årshjul
Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering
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Sak 37

FS-DAGENE 2020
FS-dagene ble arrangert 29 februar til 1. mars med om lag 700 deltakere. Christina
presenterte de meget gode tilbakemeldingene fra deltakerne.
Styret besluttet
å ta saken til etterretning

Sak 38

TINGET OG SEKSJONSÅRSMØTENE 2021
På styremøte i Norges Fleidrettsforbund 9. januar 2020 ble det vedtatt å avholde
Tinget/seksjonsårsmøter helgen 19 – 21 mars 2021.
Styret i F&S Norge diskuterte saken og anbefaler følgende modell for helgen:
• Fredag
o Styremøte F&S Norge på ettermiddagen
o Felles middag med deltakere som kommer på fredag
• Lørdag
o Årsmøte i F&S Norge
o Tinget i Fleridrettsforbundet
o Trening og/eller sosiale aktiviteter for F&S Norge
o Felles middag for F&S Norge
• Søndag
o Foreningsmøte for F&S Norge
o Avslutte til lunsj
Styret besluttet
å be administrasjonen ta med ovennevnte ønsker i den videre planleggingen

Sak 39

EVALUERING AV NORGES FLERIDRETTSFORBUND
På styremøte i Norges Fleidrettsforbund 9. januar 2020 ble følgende vedtatt i denne
saken:
«Forbundet ble etablert høsten 2007. Styret ønsker nå å evaluere forbundet innenfor
blant annet følgende områder; organisasjon, økonomi, administrasjon og loven.»
Thor innledet med tanker om muligheter og utfordringer rundt F&S sin framtidige
organisatoriske tilknytning til norsk idrett, i eller utenfor Norges Fleridrettsforbund. Det
ble deretter åpnet opp for styrets umiddelbare refleksjoner.
Styret besluttet
å ta saken til etterretning
å oppnevne en arbeidsgruppe bestående av Thor, Randi og Jeppe som fram til neste
styremøte utarbeider et notat for den videre diskusjonen

Sak 40

STRATEGI 2019 - 21
F&S Norges strategiplan 2019 -21 ble vedtatt på årsmøtet i mars 2019.
Det vil bli gitt en statusrapport på deler av planen på styremøtet.
Styret besluttet
å utsette saken til neste styremøte
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