PROTOKOLL

STYREMØTE 11/2019 - 2021
SEKSJON FRISKIS&SVETTIS
Mandag 05. oktober 2020
Til stede:

Randi Borgen, Thor Carlsen, Bjørn Riiber, Tore Amundøy (til stede i sak 58), Lisabeth
Viljugrein (til stede i sak 58), Nils Svanes, Mari Lunder, Eline Oftedal (til stede i sak
58), Jeppe Hansson

Sak 56

GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL
Styret besluttet
å godkjenne protokollen fra møte 10/2019-2021

Sak 57

INFORMASJON
Det ble gitt informasjon om:
• Korona
o Fortsatt begrensinger ifm treninger
o NIF har overfor KUD synliggjort de økonomiske for våre foreninger
• Årsmøte i SFF, Eline Oftedal valgt som ny styreleder
• Strategiplan, status
o Det er planlagt møte i arbeidsgruppen i uke 41 og det vil inviteres til
møte med foreningene i uke 42
• Medlemsregister
o Foreningene har valgt BRP som nytt medlemsregister
o F&S Norge inngår en utviklingsavtale med BRP. Dette innebærer en
årlig kostnad for F&S Norge på NOK 60.000 og en engangskostnad
blant annet for opplæring på NOK 71.000.
o Foreningene inngår hver for seg en lisensavtale med BRP
o Planlagt overgang er i slutten av første kvartal i 2021
• FKON/Ekstra Årsstämma 3. oktober , digitalt
o Koronasituasjonen i Sverige er omtrent som i Norge
o Riks har estimert et medlemsfrafall på om lag 10%
o Medlemskontingent for 2020 ble vedtatt til SEK 80/medlem
• Foreningene
o Mange melder om fulle timer som en konsekvens av
koronabegrensingene
o Ny forening på gang på Jessheim. Sender tre deltakere på Ettan.
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Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering
å ta opp F&S Norges økonomiske bidrag til nytt medlemsregister på neste styremøte
Sak 58

EVALUERING AV NORGES FLERIDRETTSFORBUND
Randi innledet om prosessen så langt før. Eline Oftedal utfordret med å spørre om
vårt medlemskap i Fleridrettsforbundet er til hinder for vår utvikling.
Styret besluttet
å be styret om å sende inn sine innspill til arbeidsgruppen (Randi og Thor)
å be arbeidsgruppen om å sammenfatte diskusjonen på møtet og innspillene
å ta opp saken på F&S Norges neste styremøte 21 oktober

Sak 59

FORVALTNINGSORDNINGEN
Norges Idrettsforbund har sendt særforbundene et spørreskjema knyttet til framtidig
forvaltningsordning for norsk idrett. Utfallet av denne prosessen blir svært avgjørende
for fordeling av post 2 og 3-midler til særforbundene i framtiden.
Spørreskjemaet ble gjennomgått og diskutert.
Styret besluttet
å be administrasjon ta med styrets innspill i tilbakemeldingen fra forbundet til NIF
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