PROTOKOLL

STYREMØTE 14/2019 - 2021
SEKSJON FRISKIS&SVETTIS
Onsdag 09. desember 2020
Til stede:
Forfall:

Randi Borgen, Thor Carlsen, Bjørn Riiber, Tore Amundøy, Lisabeth Viljugrein, Nils
Svanes (til stede i sak 76 - 78), Jeppe Hansson
Mari Lunder

Sak 76

GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL
Styret besluttet
å godkjenne protokollen fra møte 13/2019-2021

Sak 77

INFORMASJON
Det ble gitt informasjon om:
• Styremøte Norges Fleridrettsforbund, 2 des
o Forbundstinget 2021 avholdes digitalt
o Seksjonsårsmøtet til petanque avholdes digitalt
o Seksjonsårsmøtet til boccia/teppecurling avholdes fysisk/digitalt
• Verdigrunnlag (tidligere merkevareplattform)
o Siste versjon ble diskutert
o Presenteres for foreningene mandag 14 desember
Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering

Sak 78

FRISKIS INN I IDRETTEN
Idrettspresident Berit Kjøll utfordret Friskis&Svettis tidligere i høst på hva vi kan bidra
med i forhold til frafall blant ungdom og økonomi som barriere. På et møte 7.
desember presenterte Eline, Bjørn og Jeppe vårt prosjektforslag. Forslaget ble meget
godt tatt imot av idrettspresidenten og generalsekretær Karen Kvalevåg. De uttrykte
at dette er et meget godt virkemiddel for å motvirke frafall og økonomi som barriere i
norsk idrett. NIF kunne derimot ikke støtte prosjektet økonomisk. Vi signaliserte
allikevel at vil vil sende en søknad om økonomisk støtte.
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Vi vil fortsette dialogen med de kontakter som vi allerede har fått med fleridrettslag og
idrettsråd. Administrasjonen vil se på andre «inntektskilder» for å få finansiert
prosjektet og se på hvordan det skal organiseres administrativt.
Styret besluttet
å ta saken til etterretning
Sak 79

STRATEGIPLAN 2021 - 23
Arbeidsgruppen bestående av Bjørn, Lisabeth og Tore fra styret, samt Trine
Gladhaug, F&S Lillehammer og Merethe Lien og Nina Grimsmo, begge F&S
Kristiansand har utarbeidet et utkast til strategiplan 2021 -23. På styremøtet ble det
gitt en statusrapport.
Det endelige forslaget til strategiplan vil være ferdig tidlig i februar og vil da sendes ut
til alle foreningene. Styret vil deretter invitere foreningene til et digitalt møte i løpet av
februar for å presentere og diskutere forslaget. Den endelige strategiplanen vil bli
vedtatt på seksjonsårmøtet 20 mars 2021.
Styret besluttet
å ta saken til etterretning
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