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GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL
Styret besluttet
å godkjenne protokollen fra møte 11/2019-2021
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INFORMASJON
Det ble gitt informasjon om:
• Strategiplan, status
o Arbeidsgruppen informerte om prosessen og at de på det digitale
foreningsmøte i uke 42 inviterte foreningene til å komme med innspill
• Korona/Statsbudsjett
o Foreningene planlegger for at dagens restriksjoner vil vedvare fram til
sommeren 2021.
o Mange foreninger rapporterer om fulle timer. Det betyr at en del
medlemmer får trent lite eller ingenting med fare for at de etter hvert
melder seg ut. F&S Norge har utarbeidet et forslag til hvordan dette
kan løses.
o NIF har bedt KUD om å bevilge koronastøtte også til de idrettslag som
er hardt rammet av koronapandemien og som ikke er ivaretatt i
dagens kompensasjonsordninger. Dette gjelder både for 2020 og i
Statsbudsjettet for 2021
• Valgkomiteen
o Komiteen har hatt sitt første møte og har ambisjoner om å ha forslag til
nytt styre klart innen utgangen av januar
• Foreningene
o Ettan i oktober, 10 deltakere
o Enkeljympan er kommet i gang i mange foreninger
o Ny forening på gang i Sykkylven
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Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering
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EVALUERING AV NORGES FLERIDRETTSFORBUND
Styret diskuterte saken med utgangspunkt i den swot-analysen som arbeidsgruppen
hadde utarbeidet.
Styret besluttet
å ta med Bjørn inn i arbeidsgruppen
å ta saken opp på neste styremøte
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NYTT MEDLEMSSYSTEM
17 F&S-foreninger i Norge har valgt BRP som sitt nye medlemssystem. Hver forening
inngår en egen lisensavtale med BRP. I implementeringsåret vil BRP fakturere for
utvikling og opplæring. Denne kostnaden ønsker F&S Norge å bidra med opp til NOK
71.000. I tillegg kommer det en årlig integreringskostnad fra NIF. Denne uken kom
NIF med en ny prismodell på dette og det er derfor behov for nye avklaringer med
BRP og NIF før vi ser de endelige økonomiske konsekvensene.
Arbeidsgruppen presenterte et forslag til en fordelingsmodell mellom foreningene og
F&S Norge på de årlige integreringskostnadene til NIF.
Styret besluttet
å gi sin tilslutning til arbeidsgruppens forslag til fordelingsmodell
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EVENTUELT
Medlemsavgift Riks
De norske foreningene og F&S Norge har over tid forsøkt å få en rabatt på
medlemsavgiften for de norske foreningene, uten å lykkes. Koronapandemien gjør
dette arbeidet mer krevende blant annet fordi Riks mister betydelig inntekter grunnet
medlemssvikt og at fysiske møter mellom arbeidsgruppen og Riks for tiden ikke lar
seg gjennomføre.
Styret besluttet
å implementere mål om «rabatt på medlemsavgiften» som et punkt i kommende
strategiplan for F&S Norge
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