PROTOKOLL

STYREMØTE 02/2021 - 23
FRISKIS&SVETTIS NORGE
Onsdag 19. mai 2021
Digitalt/fysisk

Til stede:

Thor Carlsen, Bjørn Riiber, Lisabeth Viljugrein, Mari Monne, Camilla Winsvold, Harriet
Ramstad Hove, Jon Duus, Jeppe Hansson (referent)

Sak 06

GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL
Styret besluttet
å godkjenne protokollen fra møte 01/2021 - 23

Sak 07

INFORMASJON
Det ble gitt informasjon om:
• Styremøte i Stiftelsen, 04. mai/møte i arbeidsgruppen Koronakrisefond, 11. mai
o Styret i Stiftelsen har bedt advokat Tomas Kristensen om å komme med
forslag til endringer av Stiftelses vedtekter slik at det også kan bevilges
koronalån til idrettslagene våre
• Brev til idrettspresidenten sendt 10. mai
o Brevet beskriver våre idrettslag status og behov for rask hjelp fra NIF
o NIF tar initiativ til administrativt møte mellom KUD, NIF og F&S
• Medlemsregister
o Avtale signert, utviklingsgruppen er godt i gang, overgang i september
• «Doble medlemsantallet»
o Rubic ønsker å bidra til at vi skal doble vårt medlemstall gjennom bedre
utnyttelse av digital markedsføring
• Status administrasjonen
o Kommunikasjon:
Friskisutfordringen, høstkampanje på gang
o Utdanning:
Første Ettan avholdt med 11 deltakere
o Trening:
Undersøkelse i lagene våre viser gledelig høy
aktivitet; treninger pr uke inne: 130, ute 91
o Integrering:
Liten aktivitet, men medlemmene gleder seg til å
komme tilbake. Bærum kjørt Livestream.
o Senior:
Innvilget støtte til to prosjekter for digital trening
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• Samordnet rapportering (medlemstall) – foreløpige tall
o 2019: 15.429, 2020: 13.528
• Idrettstinget, 28 – 29 mai, digitalt
o Saker av særlig interesse for F&S (begge saker er foreslått utsatt til
ekstraordinært Idrettsting 16. oktober 2021)
 16.1 Regler for opptak av særforbund
 16.2 Opptak av to nye særforbund
• Riks søker opptak i Riksidrottsforbundet (RF), styret i RF anbefaler opptak
Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering
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EKSTERNT SAMARBEID
Rubic (utvikler av vårt medlemsregister) har kontakter med selskaper (Vipps, Norsk
Tipping m flere) som kan være interessert i å inngå et samarbeid med F&S i Norge.
På bakgrunn av ovennevnte interesse og Riks «Policy for eksternt samarbeid» ble
saken diskutert.
Kort oppsummering av diskusjonen:
 Våre samarbeidspartnere må styrke vårt omdømme, synliggjøre oss på flere
flater, dersom F&S Norge inngår avtale må det være frivillig for hvert enkelt
idrettslag om de vil være med eller ikke.
 Konklusjon: Styret er positivt innstilt til eksterne samarbeidspartnere
Styret besluttet
å ta saken til etterretning

Sak 09

STRATEGIPLAN 2021 - 23
Styret fordelte områdene i strategiplanen slik:
 Merkevare, verdigrunnlag, medlemsutvikling
 Funksjonærene
 Friskis inn i idretten

Camilla, Lisabeth, Ida
Mari, Harriet, Christina
Bjørn, Jon, Anne

De tre gruppene etablerer seg selv og rapporterer til Styret på neste styremøte.
Ansvarlig for første møte i gruppene er personen som er understreket.
Styret besluttet
å saken til etterretning
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EVENTUELT
Styremøte
Det er ønske om et styremøte der også administrasjonen deltar fra fredag til søndag
tidlig på høsten 2021. Tidspunkt avklares senere.
Styret besluttet
å saken til etterretning
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