PROTOKOLL
STYREMØTE 04/2017 - 2019
SEKSJON FRISKIS&SVETTIS
07. mars 2018, Ullevål Stadion
Tilstede:
Forfall:

Randi Borgen, Randi Myhre (skype), Tore Amundøy, Camilla Bakker (mobil), Lill
Støkket, Jeppe Hansson
Anne-Regine Bakstad, Glenn Pedersen
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GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL
Styret besluttet
å godkjenne protokollen fra møte 03/2017-2019
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INFORMASJON
• Friskis&Svettis-dagene, 24. – 25. februar 2018
o Om lag 700 deltakere, meget gode tilbakemeldinger
• F&S-foreningene
o Medlemstall 2017
▪ Foreløpige tall fra Riks: 300 – 400 færre enn i 2016
o F&S på Vinstra?
▪ Møte med F&S Lillehammer på gang
o F&S Fredrikstad
▪ ny daglig leder, Torunn Forsberg starter 1. april
o Middag med de tre største foreningene hjemme hos Randi B
▪ Nettverksbygging
• Hjemmeside
o Hjemmesiden til Oslo, Fredrikstad og Norge ble i slutten av januar
hacket, ny hjemmeside for disse lanseres før påske. Mål om at resten
av foreningene er på den nye hjemmesiden før sommerferien
• Norges Idrettsforbund
o Det blir ikke noe ekstraordinært Ting i 2018
• Mva-saken
o NIF sendte inn en meget velbegrunnet klage på vegne av F&S til
Nemda før jul. Vi har pr dags dato ikke fått noen tilbakemelding.

Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering
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HANDLINGSPLAN 2017 - 2019
Administrasjonen ga en oversikt over status på siste halvdel av handlingsplanen.
Framtidens medlemmer?
Administrasjonen presenterte en kortversjon av programposten «Hvem er framtidens
medlemmer?» fra F&S-dagene.
Administrasjonen ferdigstiller presentasjonen og sender den ut til foreningene. Vi ber
om tilbakemelding på hvilke målgrupper foreningene ønsker å prioritere og hva de
trenger hjelp til av F&S Norge for å lykkes med rekrutteringen.
Styret besluttet
å saken til orientering
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ÅRSTÄMMAN 2018
Årstämman avholdes i Stockholm lørdag 17. mars 2018. Lill, Randi M og Jeppe
deltar.
Følgende saker er viktige for de norske foreningene:
• Proposition 1: «Smartare och snabbare tilsammans»
• Fasttällande av grunnbelopp för medlemavgift til Riks
De to sakene henger sammen og går i hovedtrekk ut på å:
• Sikre større økonomisk forutsigbarhet for Riks
• Gi en mer rettferdig fordeling av Riks sine utviklingskostnader
• Redusere kurskostnadene med om lag 25%
• Medlemsavgiften til Riks øker fra SEK 32/medlem opp til SEK 60/medlem.
Det er fortsatt et mål at vi i Norge skal ha tilnærmet samme kurskostnad som i
Sverige. Forslagene til Årsstämman vil imidlertid medføre en inntektssvikt for F&S
Norge på om lag NOK 250.000. Dersom vi også i framtiden skal ha utdanningsvirksomhet i Norge må tilsvarende beløp kompenseres av Riks gjennom den økte
medlemsavgiften. Forslaget som skal opp på Stämman har ikke vurdert
konsekvensene for foreningene utenfor Sverige. Det er opprettet en kontakt med Riks
sin generalsekretær, der ulike løsninger er diskutert.
Styret besluttet
å be Randi Borgen om ta kontakt med styreleder i Riks med mål om å komme fram
til en god løsning for F&S i Norge.
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HØRINGER
Norges Idrettsforbund har sendt ut fire høringer:
1. Tilskudd til anlegg
2. Revisjon av World Anti-Doping Code
3. Endringer i regelverk om momskompensasjon
4. Anonymisering og lagring av personinformasjon
På bakgrunn av diskusjoner i seksjonene og forbundsstyret sender Fleridrettsforbundet inn sine høringssvar.
På styremøtet i F&S Norge ble «Endringer i regelverk for momskompensasjon»
diskutert. Med bakgrunn i diskusjonen utarbeider Randi Borgen et forslag til
Friskis&Svettis sitt høringssvar.

Styret besluttet
å ta saken til etterretning
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EVENTUELT
Presidentkandidater
Eline Oftedal har informert at hun trekker seg som president i forbundet på Tinget i
mars 2019. Hun oppfordrer seksjonene til å komme med forslag på kandidater og
videreformidle disse til forbundets valgkomité.
Møtedatoer
På grunn av en møtekollisjon 06. juni, ble det foreslått at neste styremøte flyttes til
onsdag 13. juni. De øvrige styremøtene i 2018 blir som tidligere vedtatt; onsdag 05.
september og onsdag 28. november.
Styret besluttet
å saken til etterretning
å flytte neste styremøte til onsdag 13. juni

