PROTOKOLL
STYREMØTE 09/2017 - 2019
SEKSJON FRISKIS&SVETTIS
Onsdag 06. mars 2019
Ullevål Stadion
Tilstede:
Forfall:

Sak 47

Randi Borgen, Anne-Regine Bakstad, Tore Amundøy, Glenn Pedersen, Jeppe
Hansson
Randi Myhre, Camilla Bakker, Lill Støkket

GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL
Se vedlagte protokoll.
Styret besluttet
å godkjenne protokollen fra møte 08/2017-2019
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INFORMASJON
Det ble gitt informasjon om:
• «Friskis inn i framtiden»
o 105 deltakere fra 14 foreninger
• Høringsprosesser i NIF
o Felles forsikring for ungdom 13 - 19 år
▪ Støttes av Fleridrettsforbundet
o Definisjoner og forvaltningsprinsipper
▪ Innspill fra Fleridrettsforbundet på grentilskudd:
• lavere krav til antall medlemmer i paraidretter
• også for mosjonsaktiviteter (F&S)
• Fondsstyremøte, 4 mars
o Regnskap 2018 godkjent
Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering
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RIKSPROSESS OG ÅRSSTÄMMAN 2019
Prosess med Riks
Riks har ikke kommet tilbake med løsningsforslag, til tross for purring fra F&S Norge
både politisk og administrativt

Årsstämman 2019
Årsstämman finner sted i Marstrand fredag 22 – søndag 24 mars. Randi B og Jeppe
deltar.
Administrasjonen presenterte sakene som skal opp på Årsstämman. Det ble spesielt
diskusjon rundt forslaget om å øke medlemsavgiften pr medlem fra SEK 60 til SEK
80. Riks generalsekretær har i et eget notat forklart bakgrunnen for forslaget og
beskrevet konsekvensene av om forslaget ikke vedtas.
Administrasjonen i F&S Norge ble bedt om å lage et notat om hvilke arbeidsoppgaver
som F&S Norge gjør på vegne av F&S Riks for de norske foreningene og som kan
danne grunnlag for at F&S Norge kan få en del medlemsavgiften som de norske
foreningene innbetaler til Riks. Randi B vil på vegne av styret oversende dette til Riks
i forkant av Årsstämman.
Styret besluttet
å ta saken til orientering
å be administrasjonen lage et forhandlingsnotat med hensyn til
medlemskontingenten de norske foreningene betaler til F&S Riks
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SEKSJONSÅRSMØTE 2019
Seksjonsårsmøtet og Tinget er berammet til lørdag 30. mars 2019 på Gardermoen.
Det er pr dags dato påmeldt 19 representanter fra 11 foreninger. Sakspapirene
sendes ut senest lørdag 16. mars
På styremøte ble hele årsmøtet gjennomgått.
Årsmøtet
Åpning
Ordstyrer
Sekretariat
Underskrive protokollen
Beretning 2017-18
Regnskap 2017 og 2018
Sak til behandling, Medlemsregister, F&S Tønsberg
Handlingsplan 2019 – 21
Langtidsbudsjett 2020 – 21
Valg
• Nytt styre i F&S Norge
• Ny valgkomité
• Nytt styre i Fondet
Avslutning
Stiftelsen Fondet
Status
Regnskap, 2017 og 2018

Ansvarlig
Randi B
Anne-Regine
Ida W, Jeppe
To delegater
Randi B
Glenn
Tore
Tore (Jeppe)
Marianne
Anne-Regine
Randi B
Randi B

Glenn
Glenn

Informasjon og «spørretime», setter av om lag 30 min
• Styret/administrasjonen gir informasjon om aktuelle saker.
o Medlemsregister
• Åpner opp for spørsmål fra foreningene

Styret besluttet
å ta saken til etterretning
å be administrasjonen ta kontakt med F&S Tønsberg med anmodning om å flytte
saken om medlemsregister fra Årsmøtet til Informasjon/Spørretime i etterkant av
årsmøtet
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EVENTUELT

