PROTOKOLL
STYREMØTE 05/2017 - 2019
SEKSJON FRISKIS&SVETTIS
13. juni 2018, Ullevål Stadion
Tilstede:

Randi Borgen, Randi Myhre, Anne-Regine Bakstad, Glenn Pedersen, Tore Amundøy,
Camilla Bakker, Lill Støkket, Christina Engebretsen (sak 26), Jeppe Hansson

Sak 24

GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL
Se vedlagte protokoll.
Styret besluttet
å godkjenne protokollen fra møte 04/2017-2019

Sak 25

INFORMASJON
Det ble gitt informasjon om:
• F&S-foreningene
o Medlemstall 2017:
▪ 17.700, 120 færre enn i 2016, minste nedgang på 9 år
▪ 8% flere i aldersgruppen -19 år.
o Prosjekt «Framtidens medlemmer»: 13 foreninger har svart, de ønsker
fokus på rekruttering av treningsledere og sosiale medier
• Mva-saken
o Avslag på klage fra Nemda. Nå sendes saken over til
Sivilombudsmannen, forhåpentligvis med NIF som avsender.
• GDPR
o Norges Idrettsforbund vil utarbeide enkle «bruksanvisninger» for alle
ledd i norsk idrett
• Fondet
o Styremøte 13. juni: Utlånet til foreningene er rekordlavt, ny
informasjonsrunde til foreningene om utlånsmuligheter
• Riks har signalisert at det kan være mulig for F&S Norge å få et styremedlem
eller observatør i Riks sitt styre
Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering
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UTDANNING I NORGE
På Årssträmman 2018 ble det vedtatt å øke grunnbeløpet fra SEK 32 pr. medlem til
SEK 60 (der utdanningen utgjør SEK 13) fra og med 2019. Kurskostnaden skal
samtidig reduseres med 25%. Gjennom vedtaket ønsker man å gi Riks en mer
forutsigbar økonomi og samtidig få en mer rettferdig fordeling av kostnadene for
foreningene knyttet til Riks sitt ansvar for utdanning- og utvikling.
Det forventes at kurskostnaden i Norge skal reduseres tilsvarende. I
saksdokumentene til Årsstämman var det derimot ikke vurdert hvordan F&S Norge
skal få dekket inn sine reduserte utdanningsinntekter. På et møte i forkant av
Årsstämman med styremedlemmer fra Riks ble F&S Norge lovet en god løsning.
På et nylig avholdt møte mellom administrasjonene i Riks og F&S Norge kom man
dessverre ikke fram til i en løsning som sikrer stabile rammer for norsk utdanning i
framtiden.
På bakgrunn av den situasjon som har oppstått diskuterte styret saken.
Styret besluttet
å sende et brev til Riks sin styreleder for å synliggjøre konsekvensene av det
forslaget som er foreslått pr dags dato.
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REGNSKAP 2017
Regnskapet 2017 ble presentert.
Friskis&Svettis hadde i 2017 et underskudd på NOK 597.843. Dette forklares slik i
årsberetningen til Fleridrettsforbundets styre:
Friskis&Svettis
Våren 2015 ble fakturagrunnlag for markedsbidraget til F&S-foreningene sendt til
Idrettens Regnskapskontor for utfakturering. Totalbeløpet ble av Idrettens
Regnskapskontor bokført som inntekt, men ikke utfakturert til foreningene. Dette ble
dessverre først oppdaget ved regnskapsavslutningen 2016. Administrasjonen valgte
da ikke å etterfakturere foreningene dette, men med mål om å komme i balanse i
løpet av 3 – 4 år. For regnskapsåret 2016 ble dette avsatt i balansen og godkjent av
revisor. For regnskapsåret 2017 ønsker revisor ikke å videreføre dette prinsippet og
tar dette i sin helhet som kostnad (NOK 607 866). Styret ber administrasjonen om å
spare inn dette i en 3 – 4 års periode. Dette betyr at markedsbidraget til foreningene
ikke økes utover vanlig prisjustering, men at det spares inn på kostnadssiden. Årets
regnskap må leses i lys av dette.
Det er styret i Norges Fleridrettsforbund som vedtar regnskapet og Tinget 2019 som
godkjenner det.
Styret besluttet
å ta regnskapet til etterretning
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EVALUERING AV STYRET I F&S NORGE
Litt over halvveis i Tingperioden gjennomførte styret en evaluering av seg selv.
Styret besluttet
å ta saken til etterretning

