PROTOKOLL

STYREMØTE 06/2019 - 2021
SEKSJON FRISKIS&SVETTIS
Onsdag 29. januar 2020
Ullevål Stadion
Tilstede:
Forfall:

Randi Borgen, Thor Carlsen, Tore Amundøy, Bjørn Riiber, Lisabeth Viljugrein,
Christina Engebretsen (deltok i sak 30 og i deler av sak 29), Jeppe Hansson
Nils Svanes, Mari Lunder

Sak 28

GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL
Styret besluttet
å godkjenne protokollen fra møte 05/2019-2021

Sak 29

INFORMASJON
Det ble gitt informasjon om:
• Friskis&Svettis-dagene, 29 feb – 01 mar 2020, Norges Idrettshøgskole
o Over 700 deltakere
• Mva-saken
o F&S Oslo og F&S Fredrikstad søkte mva-kompensasjon for
regnskapsåret 2018 og begge fikk avslag
o F&S Fredrikstad har anket avslaget
o F&S Oslo har primært anket avslaget og subsidiert etter anbefaling av
Lot Stift søkt mva-kompensasjon på aktivitet utenfor Majorstua
o NIF sender inn felles klage til Lot Stift
• Foreningene
o Medlemstallene som foreningene har rapportert til Riks viser at det har
vært en nedgang på 661 medlemmer sammenlignet med 2018. Holdes
F&S Fredrikstad utenfor (de avviklet ett av sine to sentre sommeren
2018), viser de øvrige foreningene en vekst på 434 medlemmer eller
2,7%
• Medlemsregister
o BRP som har kjøpt opp PastellData skriver i en e-post at de ikke kan
prioritere integreringen til NIFs krav før høsten 2020. F&S Norge og
NIF ser derfor nå på andre alternativer.
• Middag med de tre store foreningene, Riksprosessen, Årsstämman 2020
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•

•

o Foreningene er bekymret over den sterke økningen av medlemskontingenten til Riks de siste årene. De kommer derfor til å fremme en
sak tl Årsstämman 2020 om rabatt til norske foreninger. Det er nedsatt
en arbeidsgruppe bestående av deltakere fra foreningene og F&S
Norge.
Styremøte i Norges Fleridrettsforbund, 09 jan 2020
o Evaluering av Idrettens Styringsbarometer
o Startet en evaluering av Norges Fleridrettsforbund
o Fastsatt dato for Tinget til helgen 19 – 21 mars 2021
Årshjul

Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering
Sak 30

STRATEGI 2019 - 21
F&S Norges strategiplan 2019 -21 ble vedtatt på årsmøtet i mars 2019. Christina ga
en grundig gjennomgang av utdanningsvirksomheten i F&S i Norge. Se vedlegg.
Styret besluttet
å ta saken til etterretning

Sak 31

TINGET OG SEKSJONSÅRSMØTENE 2021
På Fleridrettsforbundets styremøte 9 januar ble det vedtatt å avholde
Tinget/seksjonsårsmøter helgen 19 – 21 mars 2021.
Forbundsstyret ber om tilbakemeldinger fra seksjonene innen sitt styremøte 27. mai
på hva seksjonene ønsker at helgen skal inneholde og hvor den geografisk bør
avholdes.
Styret besluttet
å behandle saken på neste styremøte

Sak 32

EVALUERING AV STYREARBEIDET
Tingperioden er snart halvgått og styret evaluerte sitt eget arbeid så langt.
Styret besluttet
å ta saken til etterretning

SAK 33

EVALUERING AV NORGES FLERIDRETTSFORBUND
På styremøte i Norges Fleidrettsforbund 9. januar 2020 ble følgende vedtatt i denne
saken:
«Forbundet ble etablert høsten 2007. Styret ønsker nå å evaluere forbundet innenfor
blant annet følgende områder; organisasjon, økonomi, administrasjon og loven»
Fleridrettsforbundets styret ber om konkrete tilbakemeldinger fra seksjonene til
styremøtet 27 mai 2020.
Styret besluttet
å behandle saken på neste styremøte
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Sak 34

EVENTUELT
Styremøter våren 2020
Styret besluttet
å fastsette styremøter til mandag 16 mars og onsdag 3 juni.
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