PROTOKOLL
STYREMØTE 04/2019 - 2021
SEKSJON FRISKIS&SVETTIS
Onsdag 23. okt 2019
Ullevål Stadion
Tilstede:
Forfall:

Randi Borgen, Thor Carlsen, Tore Amundøy, Bjørn Riiber, Nils Svanes, Mari Lunder,
Ida Westgaard (deler av sak 16 og hele sak 18) Jeppe Hansson (deltok ikke i sak 19)
Lisabeth Viljugrein

Sak 15

GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL
Styret besluttet
å godkjenne protokollen fra møte 03/2019-2021

Sak 16

INFORMASJON
Det ble gitt informasjon om:
• VKON, Stockholm 28 – 29 sep
o Mari og Bjørn (styret) og Christina og Anne (administrasjonen) deltok
o Bjørn og Mari presenterte en meget god og utfyllende rapport
• Oslo Maraton, 21 sep
o Ansvarlig for all oppvarming – 20.000 deltakere
o «Liv i løypa» – NRK intervju med Anne O
o Joggegruppene i forkant av arrangementet kan fungere bedre
o Reforhandling av avtale vil skje høsten 2019
• Friskis&Svettis-dagene, 29 feb – 01 mar 2020, Norges Idrettshøgskole
o Ny deltakerapp
o Styret bidrar med rigging og vertsrolle
• Mva-saken/grasrotandelen
o F&S Noerge inviterte Lot Stift til møte og befaring. Lot Stift viser i sitt
avslag til «Møte mars 2017 og i påfølgande dialog vart det gitt
informasjon og rettleiing om kva type kostnadar som kan gje grunnlag
for kompensasjon og korleis rekneskapsføringa kan innrettast»
De tre F&S-foreningene har de siste årene utarbeidet sine søknader i
samsvar med det en ble enig om på møtet. Søknadene har allikevel
blitt avslått.
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Styret ber daglig leder om å ta kontakt med Lot Stift for å få en
forklaring.
F&S-samling i Sverige for foreninger med mindre enn 1000 medlemmer,
Jeppe deltok
Foreningene
o Flere foreninger enn i 2018 med medlemsvekst
o F&S Drammen 20 år, Thor deltok
Medlemsregister
o Nær halvparten av norske F&S-foreninger bruker PastelData sin
løsning som medlemsregister. PD er nå kjøpt opp av BRP.
o Det er avholdt møte mellom BRP, NIF-IT og F&S Norge for å klargjøre
BRP som NIF-godkjent medlemsregister.
Friskis inn i framtiden
o Starter i uke 44
Ansatte
o Ida MS har sagt opp sin stilling som kommunikasjonsrådgiver i 50%.
Stillingen er lyst ut.
o Lønnsjustering er gjennomført og medarbeidersamtaler pågår
Høringer fra NIF; Idrettsmeldingen, Idretten skal, Lovnormer for
organisasjonsledd og forskrift om navn på idrettslag, Etiske retningslinjer for
idrettsmedisinsk arbeid
Årshjul
o

•
•
•

•
•

•
•

Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering
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RIKSPROSESS
Det ble gjennomført et møte mellom Tom Løvstad, styremedlem i Riks og Randi,
Bjørn og Jeppe torsdag 17. oktober.
F&S Norge presenterte status og utfordringer i F&S i Norge, samt våre forventninger
til at Riks ser viktigheten av det arbeidet F&S Norge gjør overfor norske foreninger og
godtgjør økonomisk for det.
Tom presenterte hvordan hans egen forening utviklet seg fra 700 medlemmer uten
eget lokale til 3.000 medlemmer med eget lokale i løpet av 4 - 5 år.
Nytt møte er berammet til 26. november.
Styret besluttet
å ta saken til etterretning
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STRATEGI 2019 - 21
F&S Norges strategiplan 2019 -21 ble vedtatt på årsmøtet i mars 2019.
Administrasjonen redegjorde for status på området «Engasjement gjennom
kommunikasjon»
Styret besluttet
å ta saken til etterretning
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LØNN DAGLIG LEDER
Daglig leder er ansatt i 100% stilling i Norges Fleridrettsforbund, der 80% er som
daglig leder i F&S Norge og 20% som generalsekretær i Fleridrettsforbundet.
Styret besluttet
å gi daglig leder 3% lønnsøkning i 2019
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EVENTUELT
F&S sitt omdømme
Thor innledet til en diskusjon med mål om å bedre F&S sitt omdømme.
Årsstämman 2020
Årsstämman 2020 avholdes 27 – 29 mars i Visby på Gotland. Da det er begrenset
med flykapasitet til og fra Gotland, bør flybilletter bestilles tidlig.
Evaluering av Norges Fleridrettsforbund
Norges Fleridrettsforbund ble stiftet i 2007 med idrettene petanque, teppecurling,
boccia og F&S. Styret i Fleridrettsforbundet inviterer til en evaluering av
organisasjonen og diskusjon om veien videre. Det første møtet vil bli avholdet i januar
2020.
Styret besluttet
å ta saken til etterretning
å be daglig leder om å bestille flybilletter for fire personer til Årsstämman
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