PROTOKOLL
STYREMØTE 09/2019 - 2021
SEKSJON FRISKIS&SVETTIS
Onsdag 03. juni 2020

Tilstede:
Forfall:

Thor Carlsen, Bjørn Riiber, Lisabeth Viljugrein, Nils Svanes, Mari Lunder, Jeppe
Hansson
Randi Borgen, Tore Amundøy
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GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL
Styret besluttet
å godkjenne protokollen fra møte 08/2019-2021
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INFORMASJON
Det ble gitt informasjon om:
• Styremøte i Fleridrettsforbundet, 27 mai
o Besøk av idrettspresident Berit Kjøll
• Evaluering av Fleridrettsforbundet
o Notat fra arbeidsgruppens første møte ble diskutert
o Settes opp som sak på neste styremøte
• Riksprosessen
o Notat fra arbeidsgruppens første møte ble diskutert
• Mva-saken
o Møte med blant annet Berit Kjøll og Tord Jordet
o Det vil bli tatt kontakt med LotStift, Kulturdepartementet og Abelia
• Medlemsregister
o Det går sakte med avklaringer fra aktuelle leverandører; BRP, Exeline
og Idrettens online
• Korona
o Norsk idrett nedstengt 12.mars og er sakte gjenåpnet etter hvert
o Foreningene viser stort engasjement og kreative; 50 digitale
treninger/uke, mange utetreninger og etter hvert også en god del
treninger innendørs
o Treningslokalene til de tre store er fortsatt stengt
o Gode permitteringsregler, men fortsatt ingen kompensasjonsordninger
som treffer. NIF bruker F&S som eksempel på dette overfor det
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politiske system. De tre store har fortsatt store husleiekostnader og er
avhengig av velvillige gårdeiere for å få utsatt betaling.
o Aftenposten har hatt en stor sak på våre utfordringer
o Meget tett dialog med foreningene. Det er gjennomført åtte digitale
møter med til sammen 238 deltakere.
Foreningene, status/Idrettsregistrering 2019
o Totalt 15.429 medlemmer mot 16.153 i 2018. F&S Fredrikstad har
grunnet avvikling av treningslokale mistet 1.097 medlemmer. 24
foreninger har vekst og 18 frafall.
Styremøte i Fondet
o Åpner opp for korona-lån til gode prosjekter
Møter i norsk idrett
o SFF-medlemsmøte, NIF-lederforum, NIF-ledermøte
Tildeling post 2 og 3
o Fleridrettsforbundet/Friskis&Svettis mister medlemmer og
gjennomsnittsalderen stiger. Konsekvenser: For 2020 reduseres post
2 frie midler med 1%, post 2 bundne midler med 3% og post 3-midler
med 9%.
Årshjul

Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering
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REGNSKAP 2019
Daglig leder presenterte regnskapet slik det ble sendt til revisor. Foreløpig resultat
viser et overskudd på 79.385 mot et budsjettert underskudd på 156.000.
Regnskapet godkjennes formelt sett av Tinget i 2021.
Styret besluttet
å ta saken til etterretning
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STRATEGI 2019 - 21
Det ble informert om status innenfor fagområdet inkludering.
Styret besluttet
å ta saken til etterretning
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STYREMØTER HØSTEN 2020
Styret besluttet
å beramme høstens styremøter til 9. september, 21. oktober og 25. november.
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EVENTUELT
Politiattest- og barneidrettsansvarlig
Alle idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund er pålagt å oppnevne en politiattest- og
barneidrettsansvarlig dersom det drives barneidrett i idrettslaget.
Barneidrettsansvarlig har ansvar for å sikre at aktiviteten for barn i alder 6-12 år
drives på en forsvarlig måte.
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Valgkomité for F&S Norge
På seksjonsårsmøte i 2019 ble det valgt en valgkomité. Det er viktig at den starter
opp sitt arbeid.
Strategiplan for F&S Norge 2021 – 23
På seksjonsårsmøte i 2021 skal det vedtas en ny strategiplan for F&S Norge.
Styret besluttet
å be administrasjonen sende ut informasjon til foreningene om politiattest- og
barneidrettsansvarlig
å be administrasjonen ta kontakt med valgkomiteen for at de skal starte opp sitt
arbeid
å ta opp arbeidet med ny strategiplan som sak på neste styremøte
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