PROTOKOLL

STYREMØTE 08/2019 - 2021
SEKSJON FRISKIS&SVETTIS
Onsdag 15. april 2020
Digitalt møte
Tilstede:

Randi Borgen, Thor Carlsen, Tore Amundøy, Bjørn Riiber, Lisabeth Viljugrein (sak 41
– 43), Nils Svanes, Mari Lunder, Jeppe Hansson

Sak 41

GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL
Styret besluttet
å godkjenne protokollen fra møte 07/2019-2021

Sak 42

INFORMASJON
Det ble gitt informasjon om:
• Medlemsregister
o Avholdt møter med BRP, Albatross og Exeline
o Arbeider videre med BRP og Exeline
• Korona/foreningene
o Myndighetens regler, økonomi og kompensasjonsordninger,
utdanning, F&S-aktiviteter mm
o F&S Norge har gjennomført ukentlige informasjonsmøter med meget
god deltakelse. Stort engasjement og mye kreativitet i foreningene.
• Årshjul, se vedlegg
Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering

Sak 43

ÅRSSTÄMMAN 2020 OG RIKSPROSESSEN
Årsstämman 2020
Årsstämman ble avholdt digitalt 28 mars. Bjørn, Thor og Jeppe deltok.
Se vedlagte oppsummering.
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Riksprosessen
F&S Oslo trakk saken om rabatt på medlemsavgiften for norske foreninger på grunn
av den digitale møteformen og at F&S Riks ikke støttet forslaget. Arbeidsgruppen
foreslår at dialogen med Riks gjenopptas.
Styret besluttet
å be Bjørn om å innkalle til nytt møte i arbeidsgruppen
Sak 44

KORONA – ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Den 12 mars innførte myndighetene forbud mot all organisert idrett. Senere har
myndigheten myket noe opp forbudet, men dette har i svært liten grad vært til hjelp
for aktiviteten i F&S-foreningene.
Sannsynligvis vil F&S foreninger, primært de med eget lokale og ansatte få det
vanskelig økonomisk i tiden som kommer. Norges Idrettsforbund arbeider opp mot
myndighetene for å få til økonomiske kompensasjonsordninger for idrettslag. Pr dags
dato er det ingen ordninger utover den generelle permitteringsordningen som er
tilpasset F&S-foreninger.
Det ble etablert en arbeidsgruppe bestående av Elisabeth Grændsen – Fondet, Nils
Svanes – F&S Norge og Jeppe for å se på hvordan Fondet og F&S Norge kan bistå
foreningene økonomisk. Gruppens første møtet ble avholdt 6 april og gruppen
foreslår følgende hovedprinsipper:
• F&S Norge kan etter søknad gi betalingsutsettelse på internfakturering
• Fondet kan etter søknad og innenfor vedtektene gi lån
Daglig leders fullmakt
Instruks for daglig leder i F&S Norge regulerer i punkt 4 daglig leders «Fullmakter og
økonomiske rammer». Foreningenes søknader om betalingsutsettelser kan bli
betydelig og daglig leder ber om en fullmaktsgrense av styret.
Styret besluttet
å gi daglig leder fullmakt til å gi foreningene etter søknad betalingsutsettelse med en
samlet ramme på NOK 250.000.

Sak 45

EVENTUELT
Evaluering av Norges Fleridrettsforbund
På forrige styremøte ble det oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av Thor, Randi
og Jeppe, som skulle forberede saken for styret. Gruppen vil i løpet av kort tid ha et
møte og presentere et notat til neste styremøte.
Styret besluttet
å ta saken til orientering
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