PROTOKOLL
STYREMØTE 06/2021 - 23
FRISKIS&SVETTIS NORGE
Onsdag 13. oktober 2021
Digitalt
Til stede:
Forfall:

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

Sak 21

GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL
Styret besluttet
å godkjenne protokollen fra møte 05/2021 - 23

Sak 22

INFORMASJON
Det ble gitt informasjon om:
• Korona
o Treningstilbudet i idrettslagene er tilnærmet tilbake på normalt nivå
o KUD har tildelt F&S Oslo og F&S Fredrikstad særskilt engangstilskudd
grunnet covid 19 på hhv NOK 728.000 og NOK 788.000
• Medlemsregister
o De første idrettslagene har tatt i bruk nytt medlemsregister
o Det gjenstår noe utvikling før også de største idrettslagene kan ta det i
bruk
• Virksomhetskonferanse (VKON) i Sverige, digitalt, lørdag 2. okt
o Informativt og bra, men naturlig nok stort fokus på Sverige
o Christina og Jeppe deltok
• Valgkomiteen i Riks
o F&S Norge fremmet ingen norske kandidater, men et ønske om at et
styremedlem skal ha spesielt fokus på utenlandske idrettslag
• Fra administrasjon
o Ida: Medlemsregister
o Christina: Kurs og F&S-dager 2022
o Anne: Friskis inn i idretten
• Mva-saken
o Lot Stift skal behandle klagen på nytt i løpet oktober
o Signaler fra ny regjering; mva-kompensasjonen økes fra 81% til 100%
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• Ekstraordinært Fleridrettsforbundsting, torsdag 28. okt, digitalt
o Saker; ny valglov, valg av kontrollutvalg, valg av valgkomité
• Ekstraordinært Idrettstinget, 15 – 17 okt, fysisk
o Saker som ikke ble behandlet på Idrettstinget i mai 21
o Eline og Thor deltar
• Røde tråden
o Tema på styremøtet 2. desember
Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering
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STRATEGIPLAN 2021 - 23
På styremøtet ga arbeidsgruppene en statusrapport og åpnet opp for diskusjon.
Styret besluttet
å ta saken til etterretning
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