PROTOKOLL
STYREMØTE 02/2019 - 2021
SEKSJON FRISKIS&SVETTIS
Onsdag 12. juni 2019
Ullevål Stadion
Tilstede:

Randi Borgen, Thor Carlsen, Tore Amundøy, Lisabeth Viljugrein, Bjørn Riiber, Mari
Lunder, Nils Svanes, Jeppe Hansson
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GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL
En endring i sak 3 «Årsmøte, arbeidsform for styret og møteplan 2019»:
Årsmøtet er vår øverste myndighet og vedtak fattet der er styrende for
organisasjonen vår fram til neste Årsmøte i 2021.
Styret besluttet
å godkjenne protokollen fra møte 01/2019-2021
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INFORMASJON
Det ble gitt informasjon om:
• Idrettstinget 2019, 24 – 26 mai
o Norges Functional Fitness forbund godkjent som nytt særforbund
o Fra 4 til 2-årige tingperioder
o Nytt strategidokument «Idretten vil»
o Berit Kjøll ny idrettspresident
• Særforbundenes Fellesorganisasjon, årsmøte 28 mai
o Eline Oftedal gjenvalgt som styremedlem
• Fondsstyremøte, 22 mai
o Første møte, Anne-Regine Bakstad nytt medlem
o F&S Oslo ved Hilde Aker informerte om BSK Arena
• Idrettsregistreringen 2018
o 16.153 medlemmer i norske foreninger, en nedgang på 9%
• Inspirasjons-Tour 2019
o 6 stoppesteder – 380 deltakere
• Friskis&Svettis-dagene 2020
o 29 feb – 01 mar, Norges Idrettshøgskole
• Foreningene
o F&S Oslo – BSK Arena

o Hurdal, utdanner to nye treningsledere, sannsynligvis godkjent som
F&S-forening høst 2019
• Årshjul, se vedlegg
Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering
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RIKSPROSESS
Saken var også til behandling på styremøte 01/2019-2021, sak 4.
Det ble avholdet et møte 5 juni mellom Riks (styremedlem Karin Wingstrand,
generalsekretær Susanne Jidesten, utviklingssjef Christer Ferngren) og F&S Norge
(Randi, Tore, Christina og Jeppe).
Følgende ble presentert og diskutert:
• Likheter og forskjeller mellom Sverige og Norge som nasjoner, kultur,
demografi, treningsmarkedet mm
• Medlemsutviklingen i F&S Norge
• Strategi F&S i Norge, 2019 – 2021
• SWOT-analyse F&S Norge
• SWOT-analyse utdanning i F&S Norge
Kort oppsummert:
• F&S Norge presenterte status og utfordringer
• F&S Norge informerte om våre forventninger til økonomisk kompensasjon
både for bortfall av kursinntekter og for den servicen vi yter overfor norske
foreninger
• Riks og F&S Norge har felles mål om å legge forholdene best mulig til rette for
utvikling og vekst i Norge
• F&S Norge med observatør på Riks sine styremøter?
• Neste møte er fastsatt til 30 august i Stockholm
• Deretter vil saken bli diskutert på et styremøte i Riks, der Randi og Jeppe
ønsker å være tilstede
Styret i F&S Norge diskuterte saken og ga «Riksprosessgruppen» innspill fram mot
neste møte med Riks.
Analyser med frist til 10 august:
• Økonomiske konsekvenser for foreningene mht økningen av
medlemskontingenten til SEK 80, ansvarlig Bjørn
• Worse case senario/kan de norske foreningene stå utenfor F&S?, ansvarlig
Thor
Styret besluttet
å ta saken til etterretning
å be administrasjonen sende ut avtalen mellom Riks og F&S Norge
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FRISKIS&SVETTIS STRATEGI 2019 - 2021
Daglig leder presenterte administrasjonen forslag til tiltak som skal gjennomføres.
Innspill fra styret:
• Savner tiltak rettet mot vertene
• Stimulere foreningene til å være en aktiv aktør i idrettsrådene

•

Egne erfaringer om honorarer av treningsledere

Styret inviteres til å komme med ytterligere konkretisering av tiltak.
Styremedlemmer med spesielt ansvar:
• Randi og Tore
Riksprosessen
• Tore
Utdanning
• Lisabeth
Sosiale medier
• Bjørn
Strategisk analyse av foreningene
Styret besluttet
å ta saken til etterretning
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EVENTUELT
Saker til neste styremøte
• Instruks for styret og daglig leder

