PROTOKOLL
STYREMØTE 03/2019 - 2021
SEKSJON FRISKIS&SVETTIS
Onsdag 11. sep 2019
Ullevål Stadion
Tilstede:
Forfall:

Randi Borgen, Thor Carlsen, Tore Amundøy, Lisabeth Viljugrein, Bjørn Riiber, Nils
Svanes, Jeppe Hansson (referent)
Mari Lunder

Sak 10

GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL
Styret besluttet
å godkjenne protokollen fra møte 02/2019-2021

Sak 11

INFORMASJON
Det ble gitt informasjon om:
• Styremøte i Fondet, 17. jun
• Styremøte i Norges Fleridrettsforbund, 04. sep
• Mva-saken
o Møte med idrettspresident Berit Kjøll, 04. sep
o F&S Bærum har fått avslag av Lot Stift på Grasrotandelen. F&S
Bærum og NIF sender begge inn klage.
o NIF har mottatt notat «Statsstøtte på idrettens område» fra
advokatfirmaet Lund&co som konkluderer med at våre største
foreninger ikke driver med økonomisk virksomhet og at EØS-reglene
ikke er til hinder for mva-kompensasjon. NIF følger opp saken.
• Oslo Maraton, 21 sep
o F&S Oslo ansvarlig for oppvarming og «Liv i løypa»
• VKON, Stockholm 28 – 29 sep
o Mari og Bjørn deltar fra styret og Christina og Anne fra administrasjon
• Friskis&Svettis-dagene, 29 feb – 01 mar 2020, Norges Idrettshøgskole
o Programarbeidet i godt i gang
o Innbydelse sendes ut i uke 38
• Oppsummering utdanning 2019
o Ettan 2019: tre kurs og 44 deltakere. (2018: 3 kurs/48delt)
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•

•
•

Foreningene, status
o Medlemstall fra PastelData indikerer så langt i 2019 en medlemsvekst i
de fleste foreningene
o Nye daglige ledere på plass i F&S Bærum og F&S Fredrikstad
o Møte med administrasjonene i de tre store foreningene er gjennomført
Friskis inn i framtiden, status
o Innbydelse sendes ut til utvalgte foreninger i uke 38
Årshjul

Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering

Sak 12

RIKSPROSESS
Saken har tidligere vært behandlet på styremøte 01/sak 4 og styremøte 02/sak 7.
Det ble avholdet et møte 30. august i Stockholm mellom Riks og F&S Norge. Randi
oppsummerte fra møtet.
Styret besluttet
å ta saken til etterretning
å invitere Tom Løvstad, styremedlem i Riks til møte om utvikling og medlemsvekst i
F&S i Norge. Randi, Bjørn og Jeppe deltar.

Sak 13

INSTRUKS FOR STYRET OG DAGLIG LEDER
Instruksene ble behandlet og vedtatt på styremøte 02/2017 – 2019, 06. sep 2017
Randi innledet.
Styret besluttet
å vedta instruksene med de kommentarene som kom fram på møtet.

Sak 14

HØRINGER OG NY IDRETTSMELDING
Norges Idrettsforbund har invitert hele norsk idrett til å komme med innspill på tre
høringer/prosesser:
1. Søknad om spillemidler for 2020.
a. Fleridrettsforbundet har sendt inn sitt høringssvar
2. Idrettsmeldingen
a. Regjeringen skal våren 2021 legge fra en ny idrettsmelding for
Stortinget. Frist for første innspillsrunde er 25 sep.
3. «Idretten skal!»
a. Idrettstinget 2019 vedtok langtidsplanen «Idretten vil» 2019 – 2023 for
hele norsk idrett.
b. NIF har lagt fram et høringsutkast på et retningsgivende felles planverk
«Idretten skal» og ber om tilbakemeldinger innen 25. sep
Styret besluttet
å ta saken til etterretning
å be styret om å sende inn sine innspill til Jeppe innen 13. september
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Sak 14

EVENTUELT
Disiplinærutvalg
Seksjonene petanque og boccia/teppecurling er i ferd med å etablere disiplinærutvalg
med tilhørende regelverk.
Etter en kort diskusjon ble det konkludert med at F&S ikke trenger et disiplinærutvalg.
Styret besluttet
å ta saken til etterretning
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