PROTOKOLL
STYREMØTE 05/2021 - 23
FRISKIS&SVETTIS NORGE
Torsdag 16. september 2021
Digitalt

Til stede:
Forfall:

Thor Carlsen, Lisabeth Viljugrein, Mari Monne, Camilla Winsvold, Harriet Ramstad
Hove, Jeppe Hansson (referent)
Jon Duus
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GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL
Styret besluttet
å godkjenne protokollen fra møte 04/2021 - 23
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INFORMASJON
Det ble gitt informasjon om:
• Stiftelsen, endring av navn og vedtekter
o Lotteri- og Stiftelsestilsynet har godkjent endringene
• Korona
o Idrettslagene på vei tilbake til normalt treningstilbud. Fortsatt få på
trening.
o F&S Oslo og F&S Fredrikstad har søkt direkte til KUD om
kompensasjon
• Medlemsregister
o Går etter planen
• Spillemiddelsøknad fra NIF til KUD
o Fleridrettsforbundet sender inn sitt høringssvar
• Virksomhetskonferanse (VKON) i Sverige
o Lørdag 02 oktober, digitalt
o Styremedlemmene gir tilbakemelding til administrasjonen innen
utgangen av uke 38 dersom de skal delta
• Fra administrasjon
o Utdanning: Planlegging av FS-dagene 2022, fornyelse av
rekrutteringsmateriell, gjennomføring av grunnutdanningskurs
o Integrering: Fokus på Enkeljympa
o Marked og kommunikasjon: Medlemsregister, gjenåpning av idretten
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• Inbound Marketing
o Avholdt møter med Rubic
o Planlagt møte med de tre store for avklaring
• Mva-saken
o Lotterinemda har bedt Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å behandle
søknaden fra F&S Oslo og F&S Fredrikstad på nytt. NIF har sendt nytt
notat.
• Ekstraordinært Fleridrettsforbundsting, 28. okt, digitalt
o To saker: 1) Godkjenning av ny valglov, 2) Valg av kontrollutvalg og
valgkomité
• Ekstraordinært Idrettstinget, 15 – 17 okt, fysisk
o Mange saker, blant annet: Retningslinjer for bruk av høydehus
Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering

Sak 19

STRATEGIPLAN 2021 - 23
På styremøtet ga arbeidsgruppene en statusrapport og åpnet opp for diskusjon.
Arbeidsgruppene fortsetter sitt arbeid og saken tas opp igjen på neste styremøte.
Styret besluttet
å ta saken til etterretning
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EVENTUELT
Styremøter høsten 2021
• Styremøte 13. oktober blir digitalt
• Styremøte 01. desember blir fysisk og med følgende program
o Kl 12
Felles lunsj
o Kl 13 – 16
Røda tråden
o Kl 16 – 18
Styremøte
o Kl 18 Julemiddag
Styremedlem i Riks
Valgkomiteen i Riks har sendt ut en spørreundersøkelse om hvilken kompetanse
styret i Riks bør ha, våre forventninger til styret/administrasjon og største utfordring
for F&S i dag. I tillegg spør de om vi har kandidater.
Styret i F&S Norge ønsker at styret i Riks i framtiden har et større fokus på idrettslag
utenfor Sverige.
Styret besluttet
å gjennomføre styremøte 13. oktober digitalt og styremøtet 01. desember fysisk
å be administrasjonen om å forespørre foreslåtte kandidater om de er aktuelle som
styremedlemmer i F&S Riks
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