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Åpning
Åpning ved Thor Carlsen, nestleder F&S Norge

Sak i

Opprop og godkjenning av fullmakter

Tale-, forslags og stemmerett
1

Elisabeth

Sageng

Bærum

2

Michel

Mateos

Bærum

3

Malene

Myreng

Bærum

4

Mona

Tøpfer

Fredrikstad

5

Knut

Marthinsen

Fredrikstad

6

Kristin

Kjellsdatter Westbye

Fredrikstad

7

Nils

Svanes

Grimstad

8

Man
Merethe

Lunder
Lien

Jevnaker

9
10

Leif

Rød

Lier

11

Sissel Gunn

Ljosdal

Molde

12

Søren

Yran

Oslo

13

Mona

Hermansen

Oslo

14

Tonje

Tornes

Oslo

15

Abrahamsen

Sarpsborg

16

Bente
Karen

Tanum

Vestby

17

Thor

Carlsen

Norge

18

Bjørn

Riiber

Norge

Kristiansand

19

Lisabeth

Viljugrein

Norge

20

Randi

Borgen

Norge

21

Tore

Amundøy

Norge

Dirigent

Talerett
22

Anne-Regine

Bakstad

23

Eline

Oftedal

President Fleridrett

24

Eivind

Mykland

Leder kontrollkomiteen

25

Marita

Rolland

Sarpsborg

26

Bjørn Erik

Skjelbred

Tønsberg

27

Anne

Ottestad

Norge

28

Jeppe

Hansson

Norge

Forslag

Styret i Friskis&Svettis Norge ber Årsmøtet om å fatte følgende vedtak:

De frammøtte representantene godkjennes
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Sak 2

Godkjenning av forretningsorden
Ledelse, taletid m.v.
Forhandlingene ledes av den valgte ordstyrer.
Ingen har rett til å få ordet mer enn 3 ganger samme sak med unntak av
innlederen. Taletiden begrenses til 5 min, første gang, 2 min, annen gang og i
min, tredje gang. Ordstyrer har rett til å fremme forslag om forkortet taletid og om
strek etter de inntegnede talere. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn i
gang og høyst 1 min, til hver sak.

2

Forslag
Forslag må leveres skriftlig til ordstyreren, undertegnet med forslagstillerens navn
og forening. Forslag som opptas, men som på forespørsel fra ordstyrer ikke får
støtte fra andre representanter, bortfaller. Nye forslag kan ikke framsettes når strek
er satt.

3

Avstemninger
Skriftlig avstemning skal foretas når det forlanges. Om avstemninger ved valg, jfr.
NIFs lov § 2-21. Ved skriftlig avstemninger benyttes de stemmesedler som
ordstyreren bestemmer. Opptelling ved avstemninger foretas av den valgte
opptellingskomiteen og sekretær, når ordstyreren ber om det.

4

Protokoll
Protokollen føres av valgte sekretær. I protokollen innføres alle forslag,
avstemninger og vedtak. Protokollen skal godkjennes og undertegnes av 2 valgte
representanter.

Forslag

Styret i Friskis&Svettis Norge ber Årsmøtet om å fatte følgende vedtak:
Forretningsorden slik den er gjengitt i sakslisten godkjennes.

Sak 3

Valg av Årsmotets funksjonærer

Forslag til Årsmøtets funksjonærer:
1 ordstyrer
2 sekretærer
3.3
2 representanter til å
underskrive protokollen
3.1
3.2

Forslag

Anne-Regine Bakstad
Anne Ottestad og Jeppe Hansson
Karen Tanum, F&S Vestby
Merethe Lien, F&S Kristiansand

Styret i Friskis&Svettis Norge ber Årsmøtet om å fatte følgende vedtak:
De foreslåtte funksjonærer velges
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Godkjenn ing av saksliste og tidspian

Sak 4

Lørdag 20. mars
-

10:00

—

09:55

Frammøte, innsjekk digitalt

12:30

Åpning
Sak 1
Sak 2
Sak 3
Sak 4
Sak 5
Sak 6
Sak 7
Sak 8
Sak 9
Sak 10

Opprop og godkjenning av fullmakter
Godkjenning av forretningsorden
Valg av Arsmøtets funksjonærer
Godkjenning av sakliste og tidspian
Beretning for 2019 2020
Regnskap for 2019 og 2020
Saker til Arsmøtet
Strategiplan 2021 2023
Langtidsbudsjett 2022 2023
Valg
-

-

-

Stiftelsen F&S utstyr- og etablererfond Årsmøte
Avslutning

Forslag

Styret i Friskis&Svettis Norge ber Årsmøtet om å fatte følgende vedtak:
Saksilste og tidsplan godkjennes

Sak 5

Beretning 2019

—

2020

Styrets forslag til beretning for 2019 2020
-

Styret
Styret i F&S Norge har i perioden bestått av:
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Randi Borgen
Thor Carlsen
Tore Amundøy
Lisabeth Viljugrein
Bjørn Riiber
Man Lunder
Nils Svanes

F&S
F&S
F&S
F&S
F&S
F&S
F&S

Oslo
Lier
Oslo
Modum
Bærum
Jevnaker
Grimstad

I perioden har det vært avholdt 16 styremøter. Totalt er 92 saker blitt behandlet.
Ansatte
Utdanning og ung
Kommunikasjon
Inkludering
Kommunikasjon
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100%
100%
50%
50%
50%

Christina Engebretsen
Ida Westgaard
Anne Ottestad
Ida Myklebust Sundar
Martine Sandstad

Hele perioden
Hele perioden
Hele perioden
31.12.2019
01 .01.2020
-

-
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80% Jeppe Hansson

Daglig leder

Hele perioden

Daglig leder har også vært generalsekretær i Norges Fleridrettsforbund (20 %) i perioden.
Verv i norsk idrett
Norges Fleridrettsforbund
Norges Fleridrettsforbund
Norges Fleridrettsforbund
Særtorbundenes
Fellesorganisasjon

Eline Oftedal, styreleder
Thor Carisen, styremedlem
Randi Borgen, varamedlem
Eline Oftedal, styremedlem
Eline Oftedal, leder

Hele perioden
Hele perioden
Hele perioden
09.09.2020
09.09.2020
-

-

Representasjon
2019
Mar
Årsstämman Riks, Marstrand
ldrettstinget, Lillehammer
Mai
Sep
VKON, Stockholm

Randi, Jeppe
Eline, Jeppe
Bjørn, Lisabeth, Thor, Nils, Anne, Christina

2020
Feb
Mar
Mai
Sep
Okt
Okt
Nov

Styret, administrasjonen
Thor, Bjørn, Jeppe
Eline, Jeppe
Eline
Jeppe
Christina
Christina

F&S-dagene, Oslo
Årsstämman Riks, digital
Ledermøtet NIF, Oslo
Årsmøtet SFF, Oslo
FKON, digital
TKON del 1, digitalt
TKON del 2, digitalt

SAMARBEID MED NORGES FLERIDRETTSFORBUND (FIF) OG NORGES
IDRETTSFORBUND (NIF)

Politisk
Styret i FIF har satt voksenidrett på den drettspolitiske agenda og syn liggjort at F&S er en
viktig tilbyder av voksenidrett i norsk idrett.
Administrativt
De ansatte i F&S Norge deltar jevnlig på fagmøter i regi av NIF. F&S er i dag godt kjent i
norsk idrett og samarbeider både med NIFs administrasjon og med andre særforbund.
SAMARBEID MED F&S RIKS
Politisk
Flere styremedlemmer har deltatt på Arsståmman og FKON i både 2019 og 2020.

De norske F&S lagene og F&S Norge har hatt mål om å få innrømmet en rabatt på
medlemskontingenten til Riks. For det første er det F&S Norge og ikke Riks som er service
og kompetansesenteret for de norske idrettslagene. I tillegg kan mange av de
markedsføringskampanjene som Riks utarbeider ikke benyttes i Norge, da det er store
forskjeller på merkevarekjennskapen i de to landene og ulikheter i språket. Vi har pr dags
dato ikke kommet i mål med dette arbeidet.

Årsmøtet i F&S Norge,
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mars 2021
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Administrasjon
Det er jevnlig kontakt mellom de ansatte i Riks og den norske administrasjonen. I 2020 har vi
hatt mer enn nok med nasjonale utfordringer knyttet til pandemien og kontakten har derfor
vært mer sporadisk.
Utdan n ing
Det er regelmessig kontakt og møter om utdanning- og treningsutvikling, materiell og
innføring av treningsnyheter. Teamet på Riks er også samarbeidspartner når programmet til
F&S-dagene utformes. I 2020 har norske utdanningsledere laget konseptpasset Modus for
2021. Røris og MiniRøris er andre områder vi utveksier erfaringer på. Riks organiserer
samling for utdanningsledere hvert annet år, der alle de åtte norske utdanningslederne har
mulighet til å delta.
Marked/kommunikasjon
Markedsavdelingen har løpende kontakt med Riks hovedsakelig rundt hjemmeside og
materiale for sosiale medier.

MEDLEMSTALL

Medlemmer
19 år

-

20

-

25 år

2018 (NIF tall)

2019 (NIF tall)

2020 (Riks tall)*

16.153

15.429

13.528

i .650

i .364

Ikke klare

1.123

807

Ikke klare

*

Siden NIF har endret tidspunktet for idrettsregistreringen fra januar til april, er ikke NIF-medlemstallene for 2020
klare. Tallene i matrisen for 2020 er derfor Riks-tallene. (5 av våre idrettsiag har ikke innrapportert 2020-tall, her
er 2019-tallene benyttet) Det er vanligvis små avvik mellom NIF- og Riks-tallene. Riks-tallene er ikke aldersfordelt.

Medlemsutviklingen er dessverre fortsatt negativ og sett i et 10 års perspektiv er det med
noen få unntak nesten identisk utvikling i alle våre idrettsiag.
Utviklingen fra 2018 til 2019 viste flere lyspunkter. I alt 24 lag hadde medlemsvekst. Totalt
falt imidlertid medlemstallet med 724 medlemmer. Dette kan forklares med at F&S
Fredrikstad grunnet et nedlagt treningssted mistet 1.097 medlemmer. Medlemsutviklingen i
2020 ble selvfølgelig sterkt preget av pandemien og medlemstallet har falt med om lag 15%.
Kjønnsfordelingen mellom kvinner (78%) og menn (22%) er fortsatt stabil. Antall ungdom
(-19 år) utgjør i dag 9% av medlemsmassen, mens unge voksne (20-25 år) utgjør 5%. Dette
er en liten nedgang. De største idrettslagene med egne styrkerom øker medlemsmassen i
disse aldergruppene, mens trenden i de øvrige foreningene er nedadgående.
Det er i dag 43 F&S idrettslag i Norge. F&S Hurdal så dagens lys i løpet av perioden. To nye
idrettsiag på Jessheim og Sykkylven er på gang og nye treningsledere har allerede deltatt på
kurs.

ØKONOMI
De aller fleste F&S-idrettslagene har fra god til meget god økonomi. Det er først og fremst de
med ansatte og egne lokaler som har økonomiske utfordringer. En av årsakene til dette er at
de tre største lagene våre, heller ikke for regnskapsårene 2018 og 2019 har blitt tildelt
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momskompensasjon og går dermed glipp av nær NOK 500.000/år. Sammen med NIF og
Abelia har vi brukt betydelige ressurser på å få omgjort Lotteri- og Stiftelsesstilsynets vedtak,
men så langt uten å lykkes. Vi er imidlertid litt mer optimistiske nå enn for ett par år siden.

KORONAPANDEMIEN
Generelt
12. mars 2020 informerte statsminister Erna Solberg om at den norske regjeringen innførte
de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid. Ett av tiltakene var en fullstendig
nedstenging av norsk idrett. Gjennom resten av 2020 har koronarestriksjonene innen idretten
variert både nasjonalt og kommunalt.
Koronasituasjonen har i meget sterk grad påvirket idretten. NIF har derfor vedtatt at det er
idrettsregisteringen 2019 som skal danne grunnlaget for fordeling av postmidler i 2021.
Friskis&Svettis
All vår trening måtte umiddelbart stenge 12 mars. Det ble meget raskt etablert et
treningstilbud på livestream og ulike former for utendørstrening innenfor de til enhver tid
gjeldende restriksjoner. Etter hvert som myndighetene myknet opp restriksjonene ble
treningstilbudet utvidet til også innendørs, men med deltakerbegrensning.
Myndighetene har kommet med ulike økonomiske tiltakspakker for idretten, men dessverre
har disse ikke vært til hjelp for oss. Vi har lagt sterkt press på NIF for å få utvide
kompensasjonsordningene. NIF har tatt utfordringen og gjentatte ganger informert
Kulturdepartementet om konsekvensene for våre idrettslag, men dessverre uten å lykkes så
langt.
Ikke overraskende har vi mistet mange medlemmer. Dette har selvsagt også gått hardt
utover økonomien, spesielt for de største idrettsiagene som har hatt store ufravikelige utgifter
til blant annet leie av lokaler. Eksempelvis er F&S Oslo teknisk konkurs og kan bare drive
videre på grunn av at gårdeier så langt har akseptert betalingsutsettelse.
Myndighetene har også gitt mulighet til gunstige permitteringsordninger, men ingen ansatte i
F&S Norge har vært permittert i løpet av 2020.
F&S Norge har gjennom pandemien gjennomført 20 digitale koronamøter med til sammen
700 deltakere. Digitale møter er en ypperlig møteplass, som også vil viderefø res etter at
pandemien er over.
2021
Dessverre har en ny koronabølge skylt innover Norge og regjeringen har på nytt lagt ned
forbud mot idrettsaktivitet eller innført strenge restriksjoner. Signalene er at vi må forberede
oss på at vi først til høsten 2021 vil komme tilbake til normalen. Dette betyr at mange av våre
drettslag vil få ytterligere utfordringer i 2021.

KLUBBUTVIKLING
lnspirasonstour våren 2019
lnspirasjonstouren hadde seks stoppesteder; Lillehammer, Fredrikstad, Arendal, Grenland,
Valdres og Bærum. Det var totalt 360 deltagere fra 30 lag. Programmet som hadde tatt
utgangspunkt i innspill fra lagene våre, bestod av treningsinspirasjon, workshops og F&S
verdier og engasjement. I alt bidro 3 5 inspiratorer på hvert stoppested.
-

Årsmøtet i F&S Norge,
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Friskis inn i framtiden
Klubb besøkene ble viderefort høsten 2019, men ble naturlig nok ikke gjennomført i 2020.
Tema: Status i foreningene, er det samsvar mellom hva vi tilbyr og det folk etterspør,
medlemsreise for nye medlemmer, medlemspleie for eksisterende medlemmer, timeplanen
og treningsledere, årshjul og forventninger til F&S Norge.

TRENING

F&S-treningene holder meget høy kvalitet og er stadig i utvikling. En gjennomgang av
timeplanene viser blant annet:
TOTALT TILBUD

2017
2018
2019
2020
• For perioden 1/1

—

Antall
idrettslag
42
42
43
43

Treninger
pr. uke
676
662
636
656*

Antall
idrettslag
43
21
18
24
27
22
16
15
10
9
8
4
3

Treninger
pr. uke
242
124
53

12/3.

TRENINGSFORMER 2019

Jympa
Spinning
Soft
Sirkeltrening
Vektstang
Flex/Intervall
Dans/step
Yoga
Power Hour
Core
Ute
Familiesirkel
Styrkerom (fullverdig)

51

50
37
24
22
12
12
11
4

Trender
•
•
•
•
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Færre Jympa-treninger (alle former inkludert)
Styrketrening i forskjellige former er voksende
Yoga vokser videre
økt fokus på holdbar trening i et livsløpsperspektiv

Årsmøtet i F&S Norge,

20. mars 2021

UTDANNING
2018
16 153

2019
15 426

2020
13 528

Ettan
Antall deltakere
Deltakere under 25 år
Antall kurs

49
7
3

44
9
3

32
6
2

Antall deltakere
TFiympa
TFSpinn
TFVektstang
TF Sirkelgym/sirkelfys
F&S-dager

12
8
6
8
686

17
9
7
11

19
Avlyst
9
6
734

ldrettsregistreringen

Kommentarer:
2019 var et normalt utdanningsår, mens det i 2020 naturlig nok ble færre på kurs. Med
endrede planer ble i alt 5 av 8 planlagte kurs gjennomført. Vi har i dag åtte utdanningsledere
i Norge som dekker Ettan, TF Jympa, Spinning, Vektstang og Sirkeltrening.

F&S-DAGENE 2020
F&S-dagene som fortsatt er vår viktigste arena, ble arrangert på Norges ldrettshøgskole
29. februar 01. mars. Totalt deltok det 734 funksjonærer, deriblant titalls deltakere fra
Aberdeen, Luxemburg og Sverige. I tillegg kommer eksterne inspiratorer og forelesere. En
meget vellykket helg der evalueringen var «Best ever».
—

Deltakerne hadde i alt 67 ulike programpunkter å velge mellom. Programmet ble utarbeidet
med utgangspunkt i forslag fra utdanningsledere, lisensierere og utdanningsansvarlige. I
tillegg har vi hatt en tett dialog med utviklingsteamet i Riks og henter blant annet «godbiter»
fra Svettisdagene.
Dessverre ble effekten av dagene begrenset, da Norge ble nedstengt nesten umiddelbart
etterpå.

Deltakere
Forelesere og inspiratorer
Totalt

Årsmøtet i F&S Norge,

2007
454
40
494

20. mars 2021

2009
683
46
729

2011
851
40
891

2013
761
49
810

2015
730
64
794

2018
702
60
762

2020
709
60
769
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FUNKSJONÆRER
Antall aktive ledere/instruktører er blitt færre og eldre de siste årene. Vi er takknemlige for
deres store lojale engasjement. Men dessverre klarer vi i liten grad å rekruttere yngre ledere.

Under25år
Mellom 26-35 år
Mellom 36-45 år
Mellom 46-55 år
Over 56 år
TOTALT

2016
antall
34
98
140
225
68
565

2016
%
6
17
25
40
12

2017
Antall
37
98
156
230
82
603

2017 2018
%
antall
6
30
16
84
26
122
38
227
14
94
557

2018
%
5
15
22
41
17

2019
antall
28
73
128
211
104
544

2019 2020
%
antall
5
18
13
68
24
108
39
222
19
148
564

2020

%
4
12
19
39
26

UNG
Vi har hatt som mål å rekruttere yngre treningsledere. Dette har blant annet blitt stimulert ved
å subsidiere kursavgift for de under 30 år.
Det har også vært et mål å øke andelen av både unge (13-19 år) og unge voksne (20-25 år),
men uten at vi har lykkes. Ett av tiltakene i 2020 var pilotprosjektet «Friskis Ung» der blant
annet treningsavgiften ble sterkt subsidiert. Til tross for pandemien, har resultatene vært
meget gode.
Det har også vært satset på treningsformer som appellerer til de unge målgruppene
Vektstang og Sirkeitrening. Også her har subsidiering av kursavgiften vært et virkemiddel, I
dag står Sirkeitrening og Vektstang på timeplanen i henholdsvis 24 og 27 av våre idrettslag.
—

RORIS MINI-RORIS
Salget av CD produktene synker, da flere ønsker å kjøpe digitalt. De digitale produktene
kjøpes nå direkte via Swedbeat i Sverige. Vi ser tydelig at det er de oversatte produktene
som er mest populære.
—

ENKELJYMPA
Enkeljympa er trening tilrettelagt for utviklingshemmede. Vi har et godt samarbeid med Riks i
forbindelse med utdanning og utvikling. Inkluderingsansvarlig har også et tett samarbeid med
NIF breddeidrett og andre særforbund som tilbyr PARA-idrett.
Halvparten av idrettsiagene våre tilbyr Enkeljympa og om lag 500 medlemmer. Treningen
ledes av entusiastiske lokale «team» som totalt utgjør 64 funksjonærer. De fleste
medlemmene er under 35 år, og halvparten av dem er menn. Enkeljympa feirer 10
årsjubileum i Norge i 2021. I noen lag har det vært en utfordring å rekruttere nye instruktører,
slik at tre lag derfor har tatt en pause i tilbudet. Pandemien har hindret trening for
målgruppen det meste av 2020, men heldigvis har Livestream-trening slått godt an!
Livestream vil viderefø res også etter pandemien.
Både lokalt og sentralt tar vi ansvaret for oppvarming på større idrettsarrangementer og på
leiropphold for målgruppa.
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MARKED OG KOMMUNIKASJON
Det har vært utfordrende å finne passende kampanjer i koronaåret 2020. Det det er
utarbeidet et årshjul med de viktigste kampanjer og happeninger. Arshjulet oppdateres
fortiøpende etter innspill fra Red Media, idrettslagene og Riks.
Vi stimulerer foreningene til å ta del i kampanjer og benytte det materiale som blir produsert.
Med hjemmesideløsningen kan man enkelt dele og kopiere innhold som videoer, toppbilder,
artikler og nyheter. Vi ser at dette kan være tidkrevende, slik at vi bistår så godt som mulig
gjennom digitale kurs og en til en veiledning.
Facebook og Instagram er begge gode kommunikasjonsformer for rask deling av materiale.
Dropbox er en god kommunikasjonskanal for tips og veiledning til bruk av materiale. Vi ser at
lagene ofte tar i bruk det som bli lagt ut i Dropbox.
Hver måned sendes det ut nyhetsbrev til nøkkelpersoner i lagene. Her gis viktig informasjon
om blant annet organisasjon, utdanning, kampanjer og markedsmateriale.
Det har vært gjennomført oppstarts kampanjer, så lenge det har latt seg gjøre på grunn av
pandemien. Andre markeringer har blant annet vært Valentine, far-/morsdag og halloween.
Lagene oppfordres til å benytte Riks og Norges bildearkiv og annet markedsføringsmateriale
ved at administrasjonen linker til disse sidene via facebook og dropbox.
Forslag Styret i Friskis&Svettis Norge ber Årsmøtet om å fatte følgende vedtak:
Den framlagte beretning for Friskis&Svettis Norge 2019 2020 godkjennes.
-

Sak 6

Regnskap for årene 2019 og 2020

Styrets forslag til regnskap for 2019 og 2020 med kontrollkomiteens beretninger og
revisors beretninger
Det er Tinget til Norges Fleridrettsforbund som skal behandle og godkjenne regnskapet
2019 og 2020 for hele forbundet. På Friskis&Svettis Norge sitt årsmøte vil det primært bli
lagt vekt på å gjennomgå Friskis&Svettis sin del av regnskapet.
Forslag Styret i Friskis&Svettis Norge ber Årsmøtet om å fatte følgende vedtak:
De framlagte regnskapene for Friskis&Svettis Norge for 2019 og 2020 tas til
etterretning.
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Årsregnskap
Norges Fleridrettsforbund

i’-,,

2019

Norges
Flerid rettsforbu nd

Norges Fleridrettsforbund
Resultatregnskap 2019

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

INNTEKTER
Sponsor- og salgsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre inntekter

NOTE

2019

2018

314 567
7834405
2681594

495 439
6875217
3 906 599

10830565

11277255

207 280
4500486
1371019
4836086

64 728
4 371 922
1 383 681
5 488 689

10914871

11309020

Driftsresultat

-84306

-31 765

Finansposter
Finansinntekter
Finanskostnader

136 651
14184

124 704
13 579

Sum finanskostriader

122467

111 125

38 161

79 360

38161

179 360
-100 000

38 161

79 360

2
3

Sum drittsinntekter
KOSTNADER
Varekostnad
Lønns- og personalkostnader
Tilskudd
Andre driftskostnader

4
6
5

Sum driftskostnader

ARSRESULTAT

Disponering av årets resultat
Til/fra egenkapital
Nordisk Mesterskap 2018
Sum disponering

11
11

Norges Fleridrettsforbund
Balanse per 31.desember

EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer
Varelager
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter 0.1.
Bankinnskudd i konsernordningen til NIF
Andre bankinnskudd
Sum bankinnskudd, kontanter 0.1

NOTE

7
8
9

14
10

2019

227
532
97
858

888
653
639
180

2018

393
751
95
1 240

421
298
917
636

5 597 224
2 471 953
8 069 177

627 277
6 642 851
7 270 128

Sum omløpsmidler

8 927 356

8 510 764

SUM EIENDELER

8 927 356

8510764

11
11
11
11

50000
500000
89199
156219
795418

50000
500000
89199
156219
795418

11
11

3394522
38161
3 432 683

3315162
79360
3 394 522

Sum egenkapital

4 228 100

4189940

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skatt og offentlige avgifter
Fond for stiftelse og etablering
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

625827
362 054
2160142
1 551 233
4699256

219804
339 367
2079922
1 681 733
4320826

Sum gjeld

4 699 256

4 320 826

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8927356

8510764

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital med selvpâlagte restriksjoner
Verdikampanje (Verditog, jympa og versturne)
Petanqueanlegg
Fond Friskis og Svettis oppstartsmidler
Folkehelse
Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Annen egenkapital
Egenkapital
Årsresultat etter disponeringer
Sum annen egenkapital

13
12

Oslo.

Eline Oftedal
President

Roger Aandalen
1. Visepresident

Signe Hovind
2. Visepresident

Thor Carisen
Styremedlem

Vigdis Bruun
Styremedlem

Eli Gjengstø
Styremedlem

Jeppe Hansson
Generalsekretær

Norges Fleridrettsforbund
Noter til regnskapet 2019
Note I

Regnskapsprinslpper
Arsregnskapet er satt opp samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak i Norge.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig
og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaftelseskost og virkelig verdi.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
Bankinriskudd, kontanter 0.1.
Bankinnskudci, kontanter 0.1. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som
er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektstøres når de er opptjent.
Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.
Barteravtaler inntektsfores på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Motsvarende
kostnader blir kostnadsført i samme periode.
Periodiseringsregfer
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt
For prosjekter som har eremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved perioderrs utlep, foretas det inntektsavsetninger.
Skatter
Norges Fleridrettsforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Note 2

Offentlige tilskudd
Regnskapsposten består av:
NIF, Post 2 Ordinær
NIF, Post 2 Integreringstilskudd
NIF, Post 2- Utviklirrgsorientert Ungdomsidrett
NIF, Post 3 barn-, unge- og bredde
NIF, OLT- stipend, Olympiatoppen, prosjektstøtte Boccia
NIF, Utstyrsmidler
NIF, Rammetilskudd korreksjon IT kostn,
Andre Tilskudd
Sum

2019
3 255 475
i 329 671
514 413
2305 902
36 000
57 643
64 843
270 457
7834405

2018
2833
1 371
449
2 050

Andre inntekter
Regnskapsposten består av:
Kursinntekter, deltakeravgitter, medlemskontingenter
Mva refusjon
Lisenser
Videretakturering
Egenandeler og andre inntekter
Sum

2019
929 557
501 457
73 203
0
I 177 377
2 681 594

2018
2 107
474
92
288
943
3 906

-

-

-

-

Note 3

963
334
412
204
0
0
64 843
105 461
6875217

901
066
900
595
137
599

Norges Fleridrettsforbund
Noter til regnskapet 2019
Note 4

Lønns- og personalkostnader
Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon.
trenere, støtteaooarat oa andre.
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Styrehonorar
Andre lennskostnader
Sum
.

.

2019
3563450
555 858
320 037
0
61 141
4 500 486

2018
3482778
540 719
306 680
17 500
24245
4 371 922

Gjennomsnittilg antall ansatte
5
Lønn, inkl. feriepenger, til Generalsekretær utgjorde kr. 736.921.
Andre godtgjørelser utgjorde kr. 1 0.929.
Innbetalt OTP for Generalsekretær i 2019 er kr. 135.306
Revisjonshonoraret er kostnadsført med kr 56.904 inkl.mva til lovpålagt revisjon og kr 6.125 til andre attestasjonstjenester.
Forbundet har ytelsesbasert pensjonsordning som tilfredstiller lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Note 5

Note 6

Note 7

5

Andre drittskostnader
Regnskapsposten består av:
Kontorkostnader
IT-kostnader
Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter
Reise- og oppholdskostnader

2019
922
376
461
1 745

Andre kostnader (inkludert avsetninger)
Sum

1 328 681
4836086

1 072 764
5488689

Tilskudd
Regnskapsposten består av :
Tilskudd til idrettsiag
Sum

2018
1 371 019
1371019

2018
i 383 681
1383681

Varelager
Regnskapsposten består av:
Markedsmateriell
Røris
Boccia & Teppecurling
Sum

2019
105 862
102905
19 121
227888

2018
265 705
127716
0
393421

2019
47 851
6 854
42 934
97639

2018
21 075
64 842
10 000
95917

EK
EK
Selvpålagt
B&TC
Fleridrett restriksgon
I 439 438 107 349
795 418

Sum
FK
4 189 940

Note 8

Kundefordringer
Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer på kr 1 00.000.

Note 9

Andre kortsiktige fordringer
Regnskapsposten består av:
Forskuddsbetalte kostnader
Opptjente inntekter
Andre kortsiktige fordringer
Sum

Note 10

Bankinnskudd
Av likvide midler utgjør bundne skattetrekksmidler kr 232.334 og bundne tondsmidler kr. 2.239.618.

Note 11

Egenkapital
Egenkapital pr 01.01.
Àrets endring i egenkapital:
Årets resultat til annen egenkapital:

EK
EK
Petanque
F&S
265 365
1 486 835

52 831

-23 432

8 763

1 539 666

241 933

i 448 201

813
865
912
817

2018
1 594
420
467
1 933

468
420
980
058

38 161

Selvpålagte restriksjoner.

Egenkapital pr. 31.12

107 349

795 418

4 228 100

Norges Fleridrettsforbund
Noter til regnskapet 2019
Note 12 Annen kortsiktig gleld
Regnskapsposten består av:
Avsatte feriepenger
Avsetninger
Sum

Note 13

Fond for Stiftelse og Etablering
Regnskapsposten består av
Fondsdisposisjon ved årets begynnelse
Renter
Innbetalinger Lån Foreninger
Kostnader knyttet til Fondet
Fondsdisposlsjon ved årets slutt:

2019
362 700
1 188 533
i 551 233

2018
337 781
i 343 952
1 681 733

2019
2 079 921
14969
81 000
-15 749
2 160 142

2018
1 748 342
5282
326 297
0
2 079 921

Stiftelsen Friskis & Svetlis utstyr og etablerfond ble stiftet 27.04.2009. Dette er penger øremerket til
utlån til Friskis & Svettis foreningene ved etablering av egne lokaler eller innkjøp av dyrt treningsutstyr.
Pengene forvaltes av Fondsstyret og fondet består av innbetalte fondsbidrag fra alle Friskis & Svettis foreninger.
Det blir ført et eget fondsregnskap som er regisfrert i Brønnøysund.

Note 14

Fordringer pâ NIF konsernkontoordningen
Norges Fleridretisforbund er deltager i en konsernkontoordning i DNB administrert av NIF.
Deltagerne i ordningen er overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser
som følger av, eller måtte oppstå i andledning av ordningen. Banken har rett til å motregne i konti
utenfor konsernkontoordningen som deltagerne til enhver tid har i banken, og ethvert krav banken måtte
ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet. Netto fordring på konsernkonto klassifiseres
som andre kortsiktige fordringer. Netto gjeld på konsernkonto klassifiseres under annen kortsiktig gjeld.
Midlene på konsernkonto har tilsvarende likviditet som ordinær bankonto ved at Norges Fleridrettsforbund
til enhver tid har tilgang til innestående midler på konsernkonto.
Pr 31.12 utgjør forbundets netto fordring på konsernkonto kr 5.597.224.

Note 15

Covid-19 Pandemien 2020
På tidspunktet for avleggelse av regnskapet er det usikkerhet knyttet til de økonomiske konsekvensene som følge av
koronautbruddet. Alle idretfsarrangementer er stoppet av myndighetene med virkning fra 12. mars 2020.
Det er ikke mulig å tallfeste hvilken betydning dette fâr for drift og den finansielle sifuasjonen i fremtidige perioder.
Styret og generalsekretæren bekrefter likevel at så langt man kan vurdere situasjonen av denne beretningen,
er forutsetningen for fortsatt drift tilstede.
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STYRET I NORGES FLERIDRETFORBUND ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2019
1.

Styrets sammensetning
Styret har i 2019 bestått av følgende personer:
Eline Oftedal
President
Roger Aandalen
Signe Hovind
2. visepresident
Thor Carlsen
Eli Gjengstø
Styremedlem
Vigdis Bruun

1. visepresident
Styremedlem
Styremedlem

Norges Fleridrettsforbund har sitt kontor i Oslo, Ullevål Stadion. Forbundet består av tre
seksjoner; Petanque, Boccia/Teppecurling og Friskis&Svettis. Virksomheten har som
hovedmål å legge forholdene til rette for lagene innen seksjonene, slik at de kan tilby
aktiviteter til sine medlemmer. Virksomhetens art er å tilby idrett, mosjon og fysisk aktivitet
for sine medlemmer.
2.

Norges Fleridrettsforbund stilling og økonomiske resultat av virksomheten
Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2019
med tilhørende noter og kommentarer et riktig uttrykk for forbundets stilling og resultat av
virksomheten. Styret foreslår at det framlagte regnskapet fastsettes som forbundets
resultatregnskap og balanse.
Utover det som fremgår av årsregnskapet, kjenner ikke til styret til andre forhold som har
innvirkning på Norges Fleridrettsforbund sin økonomiske stilling. Etter utgang av
regnskapsårene har det ikke inntruffet forhold som det ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret
og som er viktig for å bedømme Norges Fleridrettsforbund resultat og stilling. Styret
bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.
Revisor for regnskapsåret 2019 var revisorfirmaet as Revision.

3.

Ansatte
Ved regnskapsårets slutt har Norges Fleridrettsforbund (FIF) følgende
Generalsekretær, Fleridrett
Jeppe Hansson
Fagkonsulent, Boccia/Teppecurling
Karsten Ølstad
Landslagstrener/rekruttering, Boccia/Teppec. Egil Lundin
Fagkonsulent, Petanque
Arild Skjæveland
Daglig leder, Friskis&Svettis
Jeppe Hansson
Fagkonsulent, utdanning, Friskis&Svettis
Christina Engebretsen
Fagkonsu lent, kommunikasjon, Friskis&Svettis Ide Westgaard
Prosjektansvari ig para, Friskis&Svettis
Anne Ottestad
Prosjektmedarbeider, sosiale medier, F&S
da Sundar Myklebust

ansatte:
20%
100%
50%
20%
80%
100%
100%
50%
50%

Det har ikke vært skader eller ulykker i tilknytning til virksomheten, Forbundet har full
likestilling mellom kvinner og menn.
4.

Styregodtgjørelse
Det ble i 2019 ikke utbetalt styregodtgjørelse.

5.

Ytre miljø og indre miljø
Vår virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Vår virksomhet har et godt arbeidsmiljø i
relativt nye lokaler. Det er minimalt sykefravær i virksomheten. De ansatte har mulighet til å
trene en time pr uke i eller i tilknytning til arbeidstiden.

6.

Disponering av over/underskudd
Driftsoverskuddet for 2019 ble på kr 38.161. Det fordeler seg på følgende måte:
*
52.831
• Friskis&Svettis
i
*
• Boccia/Teppecurling
8.763
2
*
• Petanque
23.432
3
-

1.
2.
3.

Overskuddet føres til seksjon Friskis&Svettis sin egenkapital
Overskuddet føres til seksjon Boccia/Teppecurling sin egenkapital
Underskuddet trekkes fra seksjon Petanque sin egenkapital

Oslo, 13. aug 2020

Eline Oftedal

Roger Aandalen

President

1. visepresident

Signe Hovind
2. visepresident

Thor Carlsen
Styremedlem

Vigdis Bruun
Styremedlem

Eli Gjengstø
Styremedlem

Jeppe Hansson
Generalsekretær
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Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e
signature service <penneoårpenneo,com>. Dette garanterer at innholdet i
dokumentet ikke har blitt endret,
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KONTROLLKOMITEENS BERETNING TIL NORGES FLERIDRETTSFORBUND FOR 2019

Kontrollkomiteen for tingperioden 2019
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Eivind Mykland
Trond Rekdahl
Mette Land Magnusson
Hans Opsahl

—

2021 består av:
Friskis&Svettis
Petanque
Boccia og teppecurling
Friskis&Svettis

Kontrollkomiteen har mottatt styreprotokoller fra forbundet og seksjonene, samt
regnskapsdokumenter i henhold til regnskaps- og revisjonsbestemmelser for Norges
ldrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, samt protokoll fra Tinget 2019 som
inneholder forbundets handlingspian for perioden.
Komiteen har vurdert styrets disposisjoner i forhold til lover, vedtak, bevilgninger og
økonomiske rammer basert på tilgjengelig dokumentasjon. Komiteen har vurdert foretatte
disposisjoner i forhold til brukte midler og den vedtatte handlingspianen fra Tinget 2019.
Komiteen har også sett på handlingsplanene til de tre seksjonene.
Det er komiteens vurdering at forbundet så langt har gjennomført og gjort sine disposisjoner i
henhold til vedtatte handlingsplaner og lykkes med dette.
De tre seksjonene har i sine handlingspianer fokus på rekruttering og vekst. Komiteen ser at
det er utført aktiviteter og brukt midler på dette. Komiteen kan imidlertid konstatere at
medlemsutviklingen ikke går som man skulle ønske.
Komiteen vurder at de økonomiske disposisjoner er i samsvar med lov og beslutninger fattet
av Tinget og seksjonsårsmøter.
Komiteen påpekte før siste Ting i 2019 at det var vanskelig å kontrollere regnskap opp mot
budsjett da disse ikke forelå på samme format. I tillegg ble det påpekt at protokollene ikke
var tydelig merket med seksjon. Dette har nå blitt endret på en god og tilfredsstillende måte.

12. oktober2020

Eivind Mykland
leder

Trond Rekdahl
medlem

Mette Land Magnusson
medlem

Hans Opsahl
medlem
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Rapport om faktiske funn vedroren(Ie Norges Fleridrettsforbnnd
Norges Fleridrettsforbund har rapportert et søknadsgrunnlag (driftskostnacler redusert med
generelle avgrensninger og fradragsposter) på kr. 8 690 281 til Norges Idrettsforbund.
Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og lister disse opp nedenfor
vedrørende Norges Fleridrettsforbunds rapportering av søknadsdata til Norges Idrettsforbuncl
om merverdiavgifts-kornpensasjon for frivillige organisasjoner i henhold til “Forskrift om
merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner” fastsatt av Kulturdepartementet 23.
oktober 2018 i medhold av Stortingets budsjettvedtak. Søknadsgrunnlaget er basert på
regnskapsret 2019. Vårt oppdrag ble utført i samsvar med ISRS 4400 «Avtalte
kontrolihandlinger». Handlingene ble utført kun for å bistå dere i vurderingen av riktigheten av
de deler av søknadsgrunnlaget som inngår i de avtalte kontrollene og oppsummeres som følger:
I) Vi har kontrollert at regnskapet til Norges Fleridrettsforbund er revidert av registrert—,
statsautorisert revisor eller kommunerevisor og at regnskapet og årsmeldingen er
behandlet og godkjent på årsmøtet eller av annet kompetent organ. Videre har vi
kontrollert at totale driftskostnadcr som er rapportert til Norges Idrettsforbuncl fra
Norges Fleridrettsforbund stemmer med det reviderte og godkjente regnskapet.
Kontroll av kostnader som faller utenfor ordningen

2) Vi har ved forespørsel kontrollert at Norges Fleridrettsforbund har foretatt en vurdering
i henhold til forskriften § 6 bokstav a) om kostnadene som inngår i søknaclsgrunnlaget
skjer til bruk i den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten.
3) Vi har ved kontroll mot bilag kontrollert at de 15 beløpsmessig største transaksjonene
kostnadsført so vedlikehold for bygg, anlegg og annen fast eiendom er kostnader som
etter Skatteloven § 6-11 ville vært fradragsberettiget vedlikehold,jf. forskriften § 6
bokstav b).
4) Vi har kontrollert at kostnadsførte avskrivninger knyttet til bygg, anlegg og annen fast
eiendom er korrekt trukket ut av søknadsgrunnlaget, jf. forskriften § 6 bokstav c).
5) Vi har kontrollert at kostnadsførte drifts- og vedlikeboldskostnader for bygg, anlegg og
annen fast eiendom som er medtatt i søknadsgrunnlaget ikke er kostnader knyttet til
utleie jf. forskriften § 6 bokstav cl). Kontrollen er basert på stikkprøver av I 5
transaksj orier

( R() i P
IINAA
NI FflNTONL 4SSQIA5Oi. SF N5FPENSFNT ACCO5IJTNGFIRMS

as.re’.sion

Kontroll av fradragsposter

6) Vi har, jf. forskriften § 7 andre ledd bokstav a), kontrollert at Norges Fieridrettsforbund
a. sine 15 største kontantoverføringer til utlandet er med i fradragsposten.
b. har utarbeidet oversikt over lonnskostnader knyttet til personell stasjonert i
utlandet som ikke er omfattet av punktet om kontantoverføringer (lønn til
utenlandsstasjonerte utbetalt til konto i Norge), og at det er gjort fradrag for
disse kostnadene i søknadsgrunnlaget,
c. har utarbeidet en oversikt over øvrige kostnader i utlandet, og at det er gjort
fradrag for disse kostnadene i søknadsgrunnlaget.

7) Vi har kontrollert at Norges Fleridrettsforbuncl jf. forskriftcn § 7 andre ledd bokstav b)
har gjort fradrag i søknadsgrunnlaget for (le totale (lriftskostlladene knyttet til den
incrverdiavgiftspliktige delen av virksomheten. Kostnader som ikke er
merverdiavgiftspliktige men som er knyttet til den avgiftspliktige delen av
virksomheten (eksempel vis I onnskostnader, de I av fclleskostnader, avskxi vi nger osv.)
er også trukket ut. Vi har ikke kontrollert riktigheten av de totale driftskostnaclenc
knyttet til den merverdiavgi ftspl iktige delen av virksomheten, men bare kontrollert at
Norges Fleridrettsforbund har hatt riktig forståelse for hvordan fradragsposten skal
beregnes.
8) Vi har kontrollert at Norges Fleridrettsforbund jf. forskriften § 7 andre ledd bokstav c)
har gjort fradrag i søknadsgrunnlagct for de totale driftskostnadcnc knyttet til
overføringer til andre organisasjoner og overføringer mellom ledd i samme
organisasjon. Vi har ilde kontrollert riktigheten av cio totale clriftskostnadene knyttet til
overføringene til andre organisasjoner og overforinger mellom ledd i samme
organisasjon, men bare kontrollert at Norges Fleridrettsforbund har hatt riktig forståelse
for hvordan fradragsposten skal beregnes.
9) Vi harjf. forskriften § 7 andre ledd bokstav cl) kontrollert at Norges Fleridrettsforbund
har gjort fradrag i søknadsgruiinlaget for dc totale (JriftSkOstna(lenc knyttet til den
delen av virksomheten som er kompensasj onsberettiget gjennom
mervercliavgiftskompensasjonsloven, herunder frivillige organisasjoner som på vegne
av kommune eller ‘lkeskommunc produserer helse—, unclervisnings— eller sosiale
tjenester som kommune eller ‘lkeskommune er lovpålagt å utføre. Vi har ikke
kontrollert riktigheten av de totale driftskostnaclene knyttet til den delen av

virksomheten som er kompensasjonsberettiget gjennom
mervercliavgiftskompensasjons—loven, men bare kontrollert at Norges
Fleridrettsforbund har hatt riktig forståelse for hvordan fiadragsposten skal beregnes.
Generelt

10) Vi har kontrollert at Norges Fleridrettsforbund har utarbeidet dokumentasjon på
eventuelle kostnader som faller utenfor ordningen (avgrensninger) og eventuelle
fiadragsposter. Vi har ikke kontrollert riktigheten av kostnadene som faller utenfor
ordningen eller riktigheten av fradragspostene i større utstrekning enn hva som inngår i
punktene 1 til 8, men kontrollert at Norges Fleridretts forbund har utarbeidet
dokumentasjon på dc aktuelle postene og at beløpene som er rapportert til Norges
Idretts forbund stemmer med dokumentasj onen.
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Vi rapporterer våre funn nedenfor:
Regnskapet for 2019 er revidert av AS Revisjon v/Jon Inge Solberg, og regnskapet
er behandlet og godkjent av styret.
2. Vi har forespurt og fått bekreftet at nødvendige vurderinger i henhold til forskriften
§ 6 bokstav a) er gjort.
3. Ikke aktuelt.
4. Ikke aktuelt.
5. Ikke aktuelt.
6. Vi har kontrollert og funnet i orden at Norges Flericlreltsforbuiids
a. sine 15 største kontantoverføringer til Litlandet er med i fradragsposten.
b. har utarbeidet oversikt over lønnskostnader knyttet til personell stasjonert i
utlandet som ikke er omfattet av punktet om kontantoverføringer (lønn til
utenlandsstasjonerte utbetalt til konto i Norge), og at det er gjort fradrag for disse
kostnadene i soknadsgrunnlaget.
c. har utarbeidet en oversikt over øvrige kostnader i utlandet, og at det er gjort
fradrag for disse kostnadene i snknadsgrunn laget.
7. Vedrørende fradrag for totale driftskostnader knyttet til mva-pliktig del av
virksomheten: Kontrollert og funnet i orden.
8. Vedrørende fradrag for totale drifiskostnader knyttet til overforinger til andre
organisasjoner og overføringer mellom ledd i samme organisasjon: Kontrollert og
funnet i orden.
9. Ikke aktuelt,
10. Kontrollert og funnet i orden.
Siden de ovenstående kontrolihandlingene hverken utgjør revisjon el ler begrenset revisjon i
samsvar med revisjonssiandardene, gli’ vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at søknaden om
kompensasjon for merverdiavgift ikke inneholder vesentlige feil.
Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller begrenset
revisjon i samsvar med rcvisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap
og blitt rapportert til dei’e.
Våt’ rappoi’t ei’ utelukkende utarbeidet fot’ det formål som ei’ beskrevet i første avsnitt i denne
rapporten og til dei’es informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål.

Rapporten vedrørei’ kun de delei’ av søknadsgrunnlaget som ci’ spesiflset’t ovenfor og omfatter
ikke søknaden som helhet.

Oslo, 19. august 2020
AS Revisjon

Inge ilolbei’g
Registrert revisor

Årsregnskap
Norges Fleridrettsforbund

2020

Norges
Flerid rettsforbu nd

Norges Fleridrettsforbund
Resultatregnskap 2020

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
INNTEKTER
Sponsor- og salgsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre inntekter

NOTE

2020

2019

418 352
7005743
3289989

314 567
7 834 405
2 681 594

10 714 084

10 830 565

7 617
4524214
1811106
3635154

207 280
4 500 486
I 371 019
4 836 086

9 978 091

10 914 871

Driftsresultat

735 992

-84 306

Finansposter
Finansinntekter
Finanskostnader

112068
13 105

136 651
14 184

98 963

122 467

834 955

38 161

834955

38 161

834 955

38 161

2
3

Sum driftsinntekter
KOSTNADER
Varekostnad
Lønns- og personalkostnader
Tilskudd
Andre driftskostnader

4
6
5

Sum driftskostnader

Sum finanskostnader
ARSRESULTAT

Disponering av årets resultat
Til/fra egenkapital
Sum disponering

11

Norges Fleridrettsforbund
Balanse per 31.desember

EIENDELER
Omlapsmidler
Fordringer
Varelager
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

NOTE

2020

2019

7
8
9

835
452
506
1 793

14
10

6592817
2559478
9152294

5597224
2471 953
8069177

Sum omløpsmidler

10945772

8927356

SUM EIENDELER

10945772

8927356

1I
II
Il

500 000
100199
290751
890 950

500 000
100199
290751
890 950

11

4172106
4172106

3337151
3337151

5063053

4228100

2217995
2217995

2 160 142
2160142

637
355
2 671
3 664

797
179
746
722

625 827
362 054
1 551 233
2539115

5 882 717

4 699 256

10 945 772

8 927 356

Bankinnskudd, kontanter 0.!.
Bankinnskudd i konsernordningen til NIF
Andre bankinnskudd
Sum bankinnskudd, kontanter 0.1

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Petanqueanlegg
Fond Friskis og Svettis oppstartsmidler
Folkehelse
Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Annen egenkapital
Egenkapital
Sum annen egenkapital
Sum egenkapital
Annen langsiktig gjeld
Fond for stiftelse og etablering
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skatt og offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

13

12

Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

267
161
049
478

227
532
97
858

888
653
639
180

Oslo.

Eline Oftedal
President

Roger Aandalen
1. Visepresident

Signe Hovind
2. Visepresident

Thor Carlsen
Styremedlem

Vigdis Bruuri
Styremedlem

Eli Gjengstø
Styremedlem

Jeppe 1-lansson
Generalsekretær

Norges Fleridrettsforbund
Noter til regnskapet 2020
Note I

Regnskapsprinsipper
Arsregnskapet er satt opp samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak i Norge.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiklig
og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
Bankinnskudd, kontanter 0.1.
Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som
er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
lnntekfsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.
Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.
Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Motsvarende
kostnader blir kostnadsført i samme periode.
Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger.
Skatter
Norges Fleridrettsforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Note 2

Offentlige tilskudd
Regnskapsposten består av:
NIF, Post 2 Ordinær
NIF, Post 2 Integreringstilskudd
NIF, Post 2 Utviklingsorientert Ungdomsidrett
NIF, Post 3 barn-, unge- og bredde
NIF, OLT- stipend, Olympiatoppen, prosjektstøtte Boccia
NIF, Utstyrsmidler
NIF, Rammetilskudd korreksjon lT kostn.
Stiftelsen DAM
VO-midler
Andre Tilskudd
Sum

57 746
54 520
2 000
7005743

270 457
7834405

Andre inntekter
Regnskapsposten består av:
Kursinntekter, deltakeravgifter, medlemskontingenter
Momskompensasjon
Lisenser
Eaenandeler ca andre inntekter
Sum

2020
i 699 458
499 935
87 250
1 003346
3 289 989

2019
929 557
501 457
73 203
1 177377
2 681 594

-

-

-

-

Note 3

2020
3 223
i 297
486
1 884

450
393
010
625

2019
3 255
1 329
514
2 305
36
57
64

475
671
413
902
000
643
843
0

Norges Fleridrettsforbund
Noter til regnskapet 2020
Note 4

Lønns- og personalkostnader
Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon,
trenere, støtteapparat og andre.
2020
Lønn
3578133
Arbeidsgiveravgift
564 471
Pensjonskostnader
361 477
Styrehonorar
0
Andre lønnskostnader
20 132
Sum
4524214

2019
3563450
555 858
320 037
0
61 141
4500486

Gjennomsnittilg antall ansatte
5
5
Lønn, inkl. feriepenger, til generalsekretær utgjorde kr. 761.165.
Andre godtgjørelser utgjorde kr. 21.822.
Innbetalt OTP for generalsekretær i 2020 er kr. 124 400.
Revisjonshonoraret er kostnadsført med kr51.250 inkl.mva til Iovpålagt revisjon og kr 8.750 til andre attestasjonstjenøster.
Forbundet har ytelsesbasert pensjonsordning som tilfredstiller lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Sikrede pensjonsforpliktelser er ikke balanseført. Det er 8 personer innmeldt i ordningen. Det er i 2020 betalt inn kr 399 357 i
årets pensjonspremie. Pensjonspremiefondet pr. 31.12.20 utgjør kr80327.
Note 5

Note 6

Note 7

Andre driftskostnader
Regnskapsposten består av:
Kontorkostnader
IT-kostnader
Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter
Reise- og oppholdskostnader
Andre kostnader (inkludert avsetninger)
Sum

2020
865 260
282 542
409 082
i 183 831
894 439
3635154

2019
922 813
376 865
461 912
1 745 817
1 328 681
4836086

Tilskudd
Regnskapsposten består av:
Tilskudd ti? idrettsiag
Sum

2020
1 811 106
I 811 106

2019
1 371 019
I 371 019

Varelager
Regnskapsposten består av :
Markedsmateriell
Røris
Boccia&Teppecurling
Sum

2020
603 776
113037
118455
835 267

2019
105 862
102905
19 121
227 888

2020
437
27
41
506

2019
47
6
42
97

Note 8

Kundefordringer
Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer på kr 100.000.

Note 9

Andre kortsiktige fordringer
Regnskapsposten består av:
Forskuddsbetalte kostnader
Opptjente inntekter
Andre kortsiktige fordringer
Sum

Note 10 Bankinnskudd
Av likvide midler utgjør bundne skattetrekksmidler kr 251.117 og bundne fondsmidler kr 2.308.361.

132
852
065
049

851
854
934
639

Norges Fleridrettsforbund
Noter til regnskapet 2020
Note 11

Egenkapital
Egenkapital pr 01.01.
Årets endring i egenkapital:
Arets resultat til annen egenkapital:

EK
EI(
Petanque
F&S
1 539 666
241 933

EK
B&TC
i 448 201

407 013

104 099

320 408

I 946 679

346 032

I 768 609

EK
Selvpålagt
Fleridrett restriksjon
107 349
890 950

Sum
EK
4228 100

3 435

834 955

Selvpålagte restriksjoner.

Egenkapital pr. 31.12

110 784

5 063 053

890 950

Note 12 Annen kortsiktig gjeld
Regnskapsposten bestArav:
Avsatte feriepenger
Avsetninger
Overført Post 3-midler til 2021
Sum

2020
373
2 088
208
2 671

924
824
999
746

2019
337 781
1 343 952
0
I 681 733

Note 13 Fond for Stiftelse og Etablering
Regnskapsposten består av
Fondsdisposisjon ved årets begynnelse
Renter
Innbetalinger Lån Foreninger
Kostnader knyttet til Fondet
Fondsdisposisjon ved årets slutt:

2020
2 160 142
7927
61 016
-il 090
2 217 995

2019
2 079 921
14969
81 000
-15 749
2 160 142

Stiftelsen Friskis & Svettis utstyr og etablerfond ble stiftet 27.04.2009. Dette er penger øremerket til
utlån til Friskis & Svettis foreningene ved etablering av egne lokaler eller innkjøp av dyrt treningsutstyr.
Pengene forvaltes av Fondsstyret og fondet består av innbetalte fondsbidrag fra alle Friskis & Svettis foreninger.
Det blir ført et eget fondsregnskap som er registrert i Brønnøysund.

Note 14 Fordringer på NIF i konsernkontoordningen
Norges Fleridrettsforbund er deltager i en konsernkontoordning i DNB administrert av NIF.
Deltagerne i ordningen er overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser
som følger av, eller måtte oppstå i andledning av ordningen. Banken har rett til å motregne i konti
utenfor konsernkontoordningen som deltagerne til enhver tid har i banken, og ethvert krav banken måtte
ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet. Netto fordring på konsernkonto klassifiseres
som andre kortsiktige fordringer. Netto gjeld på konsernkonto klassifiseres under annen kortsiktig gjeld.
Midlene på konsernkonto har tilsvarende likviditet som ordinær bankonto ved at Norges Fleridrettsforbund
til enhver tid har tilgang til innestående midler på konsernkonto.
Pr 31.12 utgjør forbundets netto fordring på konsernkonto kr6.592.817.

Note 15 Covid-19 Pandemien 2020
På tidspunktet for avleggelse av regnskapet er det usikkerhet knyttet til de økonomiske konsekvensene som følge av
koronautbruddet. Alle idrettsarrangementer ble stoppet av myndighetene med virkning fra 12. mars 2020 og
idretten er fremdeles delvis nedstengt.
Det er ikke mulig å tallfeste hvilken betydning dette får for drift og den finansielle situasjonen i fremtidige perioder.
Styret og generalsekretæren bekrefter likevel at så langt man kan vurdere situasjonen av denne beretningen,
er forutsetningen for fortsatt drift tilstede.
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Styremedlem
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STYRET I NORGES FLERIDRETTFORBUND ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2020
1.

Styrets sammensetning
Styret har i 2020 bestått av følgende personer:
Eline Oftedal
President
Signe Hovind
2. visepresident
Eli GjengstØ
Styremedlem
Bjørn Vidnes
vara
Randi Borgen
vara

Roger Aandalen
Thor Carisen
Vigdis Bruun
Vigdis Mørdre
Egil Olsen

1. visepresident
Styremedlem
Styremedlem
vara -11.10.20
vara
02.12.20-

Norges Fleridrettsforbund har sitt kontor i Oslo, Ullevål Stadion. Forbundet består av tre
seksjoner; Petanque, Boccia/Teppecurling og Friskis&Svettis. Virksomheten har som
hovedmål å legge forholdene til rette for lagene innen seksjonene, slik at de kan tilby
aktiviteter til sine medlemmer. Virksomhetens art er å tilby idrett, mosjon og fysisk aktivitet
for sine medlemmer.
2.

Norges Fleridrettsforbund stilling og økonomiske resultat av virksomheten
Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2020
med tilhørende noter og kommentarer et riktig uttrykk for forbundets stilling og resultat av
virksomheten. Styret foreslår at det framlagte regnskapet fastsettes som forbundets
resultatregnskap og balanse.
Utover det som fremgår av årsregnskapet, kjenner ikke styret til andre forhold som har
innvirkning på Norges Fleridrettsforbund sin økonomiske stilling. Etter utgang av
regnskapsårene har det ikke inntruffet forhold som det ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret
og som er viktig for å bedømme Norges Fleridrettsforbund resultat og stilling, Styret
bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.
Revisor for regnskapsåret 2020 var revisorfirmaet as Revision.

3.

Ansatte
Ved regnskapsårets slutt har Norges Fleridrettsforbund (FIF) følgende
Generalsekretær, Fleridrett
Jeppe Hansson
Fagkonsulent, Boccia/Teppecurling
Karsten Ølstad
Fagkonsulent, Petanque
Arild Skjæveland
Daglig leder, Friskis&Svettis
Jeppe Hansson
Christina Engebretsen
Fagkonsulent, utdanning, Friskis&Svettis
Friskis&Svettis
Fagkonsulent, Kommunikasjon,
Ida Westgaard
Prosjektansvarlig I ntegrering, Friskis&Svettis Anne Ottestad
Prosjektmedarbeider, Sosiale medier, F&S
Martine Sandstad

ansatte:
20%
100%
20%
80%
100%
100%
50%
50%

Det har ikke vært skader eller ulykker i tilknytning til virksomheten. Forbundet har full
likestilling mellom kvinner og menn.
4.

Styregodtgjørelse
Det ble i 2020 ikke utbetalt styregodtgjørelse.

5.

Ytre miljø og indre miljø
Vår virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Vår virksomhet har et godt arbeidsmiljø i
relativt nye lokaler. Det er minimalt sykefravær i virksomheten. De ansatte har mulighet til å
trene en time pr uke i eller i tilknytning til arbeidstiden.

6.

Disponering av over/underskudd
Driftsoverskuddet for 2020 ble på kr 834.955. Det fordeler seg på følgende måte:
*
• Friskis&Svettis
407.013
1
*
• Boccia/Teppecurling
320.408
2
*
• Petanque
104.099
3
*
• Fleridrett
3.435
4

1.
2.
3.
4.

Overskuddet
Overskuddet
Overskuddet
Overskuddet

føres til
føres til
føres til
føres til

seksjon Friskis&Svettis sin egenkapital
seksjon Boccia/Teppecurling sin egenkapital
seksjon Petanque sin egenkapital
Norges Fleridrettsforbund sin egenkapital

Oslo, 01. mars 2021

Eline Oftedal
President

Roger Aandalen
1. visepresident

Signe Hovind
2. visepresident

4.

Thor Carisen
Styremedlem

Vigdis Bruun
Styremedlem

Jeppe Hansson
Generalsekretær

Eli Gjengstø
Styremedlem
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KONTROLLUTVALGETS BERETNING TIL NORGES FLERIDRETTSFORBUND FOR 2020

Kontrollutvalget for tingperioden 2019—2021 består av:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Eivind Mykland
Trond Rekdahl
Mette Land Magnusson
Hans Opsahl

Friskis&Svettis
Petanque
Boccia og teppecurling
Friskis&Svettis

Kontrollutvalget har mottatt styreprotokoller fra forbundet og seksjonene, samt
regnskapsdokumenter henhold til regnskaps- og revisjonsbestemmelser for Norges
ldrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, samt protokoll fra Tinget 2019 som
inneholder forbundets handlingsplan for perioden.
Utvalget har vurdert styrets disposisjoner i forhold til lover, vedtak, bevilgninger og
økonomiske rammer basert på tilgjengelig dokumentasjon. Utvalget har vurdert foretatte
disposisjoner i forhold til brukte midler og den vedtatte handlingsplanen fra Tinget 2019.
Utvalget har også sett på handlingsplanene til de tre seksjonene.
Det er utvalgets vurdering at forbundet så langt har gjennomført og gjort sine disposisjoner i
henhold til vedtatte handlingsplaner så langt det har latt seg gjøre, gitt den nye situasjonen
ifbm korona pandemien.
De tre seksjonene har i sine handlingsplaner fokus på rekruttering og vekst. Utvalget ser at
det er utført aktiviteter og brukt midler på dette i første del av tingperioden, men at dette så
har blitt vanskeliggjort på grunn av koronapandemien. Utvalget konstaterer med beklagelse
at den nye situasjonen har skapt store vansker for alle seksjonene.
Utvalget vurder at de økonomiske disposisjoner er i samsvar med lov og beslutninger fattet
av Tinget og seksjonsårsmøter, så langt det har latt seg gjøre gitt den nye vanskelige
situasjonen.
Utvalget påpeker at det er ønskelig å få langtidsbudsjett for alle seksjonene rett etter tinget,
samt årsbudsjett så snart disse er ferdige før hvert år i tingperioden.
Det blir igjen påpekt at alle protokollene må være tydelig merket med seksjon, og det er
ønskelig med en bunntekst på hver side som identifiserer sidenummer,møte og seksjon.
Utvalget vurderer at F&S Fond er et eget rettssubjekt og derfor ikke bør listes i balansen til
Fleridrettsforbundet.

23. februar 2021

Eivind Mykland
leder

Trond Rekdahl
medlem

Mette Land Magnusson
medlem

Hans Opsahl
medlem
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Norges Fleridrettsforbund

as.revision
Godkjent re+isjonsselskap
Revisornurnmer 991 096 957 MVA
Postadresse: Posiboks 1018. 1803 Askim
Besoksadresser:
Vangsveien 10,1814 Askim
Kail Johans gt 7, 0154 Oslo
TI!: +47 91 800 500
post@revision.no
www.revision.no

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon
Vi har revidert Norges Fleridrettsforbund årsregnskap som viser et overskudd på kr 834 955.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap og oppstilling over
endringer i egenkapital for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet,
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og
gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 3 1. desember 2020, og av dets
resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler
og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold
til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet.
Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre Øvrige
etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. øvrig informasjon består av årsberetning 2020,
men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer
ikke den øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese Øvrig informasjon med
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon
og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den
tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den
øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har
ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvarfor a°rsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og
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god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon,
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal
legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli
avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som
eksisterer. Feilinforinasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet
kan forventes å påvirke Økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://revisorforeninen.no/revisjonsberetninger.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering
av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokutnentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Oslo, 5. mars 2021
AS Revisjon

olberg
tsautorisert revisor
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Saker til Årsmøtet

Det er ikke innmeldt noen saker til Årsmøtet

Sak 8

Strategiplan 2021

Forslag til Strategiplan 2021

-

—

2023

2023

Forslag Styret i Friskis&Svettis Norge ber Årsmøtet om å fatte følgende vedtak:
Den fremlagte Strategiplan 2021 —2023 for Friskis&Svettis Norge vedtas.

Side 12

Årsmøtet i F&S Norge, 20. mars 2021

STRATEGI
2021- 2023
Forslag til strategiplan

Vår strategi bygger på verdier, retningslinjer og lover utarbeidet og vedtatt
i Friskis&Svettis Riks og Norges Idrettsforbund (NIF). Dette innebærer
blant annet NlFs barneidrettsbestemmelser, retningslinjer om
ungdomsidrett og seksuell trakassering. I tillegg er Norges
Fleridrettsforbund sertifisert som Rent Særforbund og med det markerer
vi vårt standpunkt i forhold til doping.

Hovedmål for strategiperioden 2021

-

2023 er å øke medlemsmassen, slik at vi kan bidra til

bedre folkehelse hos en større andel av befolkningen i Norge, samt styrke vår posisjon i
samfunnet.

En viktig faktor for å lykkes er å videreutvikle og forbedre oss i de digitale løsningene som
treffer en rekke av våre funksjoner.

Denne strategiplanen er utarbeidet mens landet er midt inne i en pandemi og måloppnåelsen
kan derved påvirkes sterkt av faktorer rundt oss som vi ikke kan påvirke.
Våre tre strategiske områder for perioden:
o Merkevaren, verdigrunnlaget og medlemsutvikling
• Inkludert markedskommunikasjon og markedsstrategi
o Funksjonærene
• Utdanning og engasjement
oFriskis inn i idretten
Samarbeid med idrettslag

1. Merkevaren, verdigrunnlaget og
medlemsutvikling
Inktudert markedskommunikasjon og markedsstrategi

HVA
Vi må bli mer synlige og tydelige på hvem vi er og verdiene vi står for. Vi skal gi potensielle
medlemmer det som gjør at de oppfatter Friskis&Svettis som det vi er; Et idrettslag med
glede, kompetanse, kvalitet og engasjerte funksjonærer og som bryr oss om nettopp din
trening og velvære. Vi tilbyr noe mer enn selve treningen, og dette må komme tydeligere
frem. Friskis&Svettis skal tilby livslang trening.

HVORFOR
Vi har mange trofaste medlemmer. Men vi trenger flere medlemmer i en rekke av
medlemssegmentene (alder, kjønn, treningsnivå, mm).

Vi er i et marked med mange aktører hvor målgruppen vurderer oss opp mot alternativene i
lokalmiljøet.
Merkevaren Friskis&Svettis er for lite kjent i Norge, både på lokalt og nasjonalt plan.

HVORDAN
Vi skal etablere en større bevissthet og profesjonalisering rundt bruken av markedsstrategi,
markedskommunikasjon og markedsføring, der medlemmene og potensielle medlemmer
settes i fokus. Merkevarebyggingen skal gi ønskede assosiasjoner, skape entusiasme og lyst til
være medlem hos oss uavhengig av alder, kjønn, treningsnivå, ambisjoner, geografi, mm.
Markedsstrategien, markedskommunikasjonen og markedsføringen skal tilpasses og rettes
mot dem vi til enhver tid ønsker å nå. Dette vil innebære differensierte budskap, forskjellige
kanaler, ulik timing og vil variere avhengig av målgruppe, størrelse og aktivitetsnivå i
idrettslaget. Vi vil gjennomføre en markedsundersøkelse for å få bedre innsikt i hva som
motiverer folk til å velge oss og for å styrke båndene til våre medlemmer.

Friskis&Svettis har engasjert kommunikasjons- og mediebyrået Red dentsu X. Vi har sammen
utarbeidet vår nye merkevareplattform som er blitt presentert og tatt godt imot på et digitalt

møte der alle idrettsiagene kunne delta. Skal vi lykkes med medlemsrekruttering og å
beholde dagens medlemmer er det helt avgjørende at idrettslagene er lojale til vår nye
merkevareplattform. Idrettsiagene vil gjennom hele året få presentert ulike tilrettelagte
kampanjer til bruk i sitt lokalmiljø.

2. Funksjonærene
HVA
Utdanning og engasjement.

HVORFOR
Vi har høy kvalitet på rekruttering og utdanning. Funksjonærene er våre beste ambassadører.
De oppmuntrer medlemmene under treningen, og øker også den sosiale verdien vi
identifiseres med. Det er denne verdien som gjør at mange velger å komme til treningslokalet
i god tid før treningen

-

for å treffe gode treningsvenner.

Søkelyset på funksjonærene vil være helt sentralt hos oss, og dette vil videreføres og
videreutvikles. For å tilpasse oss tendensen ved utfordringer i rekrutteringen, har dette en
naturlig plass i strategien for den kommende perioden.

HVORDAN
Digitatisering
Vi må videreutvikle oss gjennom å forbedre de digitale løsningene som finnes eller er på vei
inn.
Dette gjelder for eksempel:
Møteplasser for funksjonærer (temagrupper for de ulike treningsledergruppene,
foredrag, oppdateringer mm)
Utvikle samarbeidet internt i idrettsiaget og mellom idrettslagene
• Utdanning og videreutdanning
Treninger, online og livestream
Møter mellom idrettsiagene
Medlemssystemer og administrative løsninger

Utdanning
Vi vil videreutvikle utdanningsløpet slik at veien fra rekruttering til ferdig utdannet funksjonær
blir lettere. Videre vil vi inspirere og tilrettelegge for erfarne ledere, slik at de kan holde
motivasjon og kvalitet oppe på sine treninger.
Eksempler på områder vi vil undersøke:
• Er inspirasjonstiltakene tilpasset behovet?
• Utvikle verktøy slik at erfarne ledere finner inspirasjon til å fortsette å tilby sitt lederskap
og kompetanse til både idrettsiaget og medlemmene

Engasjement
Engasjerte funksjonærer er vårt sterkeste kort for å rekruttere nye funksjonærer og tiltrekke
oss nye medlemmer samt beholde de vi har. Strategiperioden starter mens vi fortsatt er i en
pandemisituasjon. Vi må derfor legge stor vekt på hvordan vi løser de kortsiktige behovene,
samtidig som vi retter lyset lenger frem. Hvordan vi løser tiden frem til en normalsituasjon, vil
være avgjørende for å lykkes i det lengre løpet.

Vi skal ha fokus på styrene i idrettslaget. I alle år har dette vært et lokalt anliggende, I tillegg
ønsker vi å øke bevisstheten rundt valgkomiteen og det viktige arbeidet de gjør.
Eksempler på tiltak for å holde funksjonærene engasjerte er:
• lnspirasjonsturné for alle funksjonærer, både ledere, verter og resepsjonister
Energifremmende informasjon til funksjonærer
Styrke statusen til de ulike rollene hos funksjonærene våre
Utarbeide verktøy for å lette arbeidet til valgkomiteen
• Ta i bruk verktøy, bedre medlemssystem og nye apper, som gjøres tilgjengelige for
idretten i Norge gjennom NIF. Dette vil forenkle og effektivisere driften av idrettslaget og
gi oss tilhørighet i idrettsfamilien.

3. Friskis inn i idretten
HVA
NIF har utfordret Friskis&Svettis til å finne løsninger som bidrar til å demme opp for frafallet

av medlemmer i idrettsiagene. Her kan det ligge en vinn vinn-gevinst ved et systematisert
samarbeid mellom lokale idrettslag og Friskis&Svettis.
lntensjonen innebærer et tilbud som favner de som driver konkurranseidrett, og de som ikke
er aktive konkurranseutøvere, men som likevel ønsker å tilhøre et treningsmiljø.
Treningsformen hos Friskis&Svettis er som kjent ikke-konkurrerende, og vi kan derfor også
fange opp de som ikke lenger finner sin plass i idrettslagets øvrige tilbud.

HVORFOR
Mange medlemmer melder seg ut av sine idrettslag. Noen fordi konkurransetilbudet blir borte
(ldrettslag som kun har tilbud til enkelte alderstrinn), eller motsatt; det er kun tilbud til aktive
konkurranseutøvere. Noen går lei, blir skadet og noen begynner å trene hos de kommersielle
tre ni n gsse nt rene.
NIF står svakere med færre medlemmer og lavere inntekter, I tillegg stilles det stadig
strengere krav til idretten for å dokumentere helsegevinsten ved trening for å få tildelt
midler.
Friskis&Svettis tilbyr en tilrettelagt og real grunntrening som vil fungere uavhengig av hvilken
idrett/aktivitet utøveren vanligvis bedriver. Treningskonseptet vårt har høy kvalitet med
hensyn til effekt og skadeforebygging, og vil kunne avlaste trenere som har kompetanse innen
en spesifikk idrettsgren og ikke nødvendigvis i basistrening/grunntrening.

HVORDAN
Vi vil etablere pilotprosjekt hos noen av våre idrettslag der vi tester ut samarbeidskonsepter
med nærliggende idrettslag, og treningen vil vi kunne tilrettelegges til grenspesifikke behov

-

om ønskelig. Basert på erfaringene fra disse, vil vi legge frem resultatet for ledelsen i NIF for
en mer sentralt styrt implementering. Pilotprosjektet vil evalueres av både lokale og sentrale
bidragsytere.
Om nødvendig tilpasse utdanning ved at treningsledernes tidligere gjennomførte
Friskis&Svettis-kurs og/eller annen relevant utdanning «godskrives» i form av kortere kurs i
nye og liknende treningsformer.
Vil Friskis&Svettis kunne etablere seg som en sterkere og mer synlig aktør innad i NIF ved å
stå som eget særforbund? Friskis inn i idretten vil kunne gi oss gode svar på om dette er
gjennomførbart i og med at det er Idrettstinget som godkjenner en slik søknad.
Vi vil derfor etablere en egen arbeidsgruppe for å komme frem til en anbefaling.
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Langtidsbudsjett 2022

—

2023

Langtidsbudsjettet skal oppfattes som et rammebudsjett som seksjonsstyret har som
styringsverktøy ved budsjettbehandlingen for seksjon F&S i 2022 og 2023.
Se vedlegg.
Styret i seksjon F&S ber Årsmøtet om å fatte følgende vedtak:

Med bakgrunn i den vedtatte Strategiplanen, andre årsmøtevedtak og vedlagte
langtidsbudsjett gis Styret fullmakt til å vedta budsjett for årene 2022 og 2023.
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-3 263 000

-6 123 000

Medlemssystem
TOTALT

-

-

-760 000
-80 000

F&S-dagene
Utdanning
ldrettsbutikken
Ârsmøte
Styret
Administrasjon

Prosjekter med resultatpåvirkning

000
000
000
000
000

215 000
6 457 000

600
40
25
57
3 500
-

000
000
000
000
000

215 000
334 000

-160
-40
25
57
237

-7 190 000

-3 300 000

-

-

-1 200 000
-760 000
-100 000

100 000
7 280 000

60 000
3 550 000

-

100 000
90 000

60 000
250 000

-

1 000 000 -200 000
660 000 -100 000
80 000 -20 000

650 000
860 000
320 000

-5 910 000

-3 350 000

-

-

-760 000
-80 000

-600 000
-800 000
-320 000

2023

000
000
000
000
000

6 070 000

600
50
35
65
3 600

600 000
800 000
320 000

Kostnader
Resultat Kommentarer

Arrangeres hvert 2. år, 2020. 2022
-160 000 Inkl tilskudd fra Riks SEK 10/medlem
-30 000 Salg av bl.a. Røris og MiniRøris
35 000 Avholdes hvert 2. år, 2021, 2023
65 000
250 000 Inntekter: Midler fra NIF, mva, renter
Kostnader: Lønn, pensjon, kontor, regnskap/revisjon
Utviklingskostnader
160 000

Ung- og integreringsmidler
Trener-, aktivitet- og klubbutvikling

-650 000
-860 000
-320 000

Inntekter
Skal gå i balanse

-700 000
-920 000
-400 000

700 000
920 000
400 000

2022
Kostnader Resultat

Post 2
Post 3
Markedsbidrag

Inntekter

Langtidsbudsjett

Prosjekter uten resultatpåvirkning

Vedtatt budsjett 2021
Inntekter Kostnader Resultat

LANGTIDSBUDSJETT 2022 OG 2023
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Valg

Styret i F&S Norge
Valgkomiteen fremmer følgende forslag:
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Thor Carlsen
Bjørn Riiber
Lisabeth Viljugrein
Man Monne
Camilla Winsvold
Jon Duus
Harriet Ramstad Hove

F&S
F&S
F&S
F&S
F&S
F&S
F&S

Valgkomiteen
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

har bestått av:
Benedikte Pernille Bråten
Jon Duus
Lilly Koppen Mjander
Sin Bredahl

F&S Modum
F&S Arendal
F&S Bergen
F&S Tysvær

Lier
Bærum
Modum
Elverum
Sarpsborg
Arendal
Tysvær

Nåværende nestleder
Nåværende styremedlem
Gjenvalg
Ny
Ny
Ny
Ny

Leder: Thor Carlsen
Thor er født 1954 og kommer fra F&S Lier hvor han har hatt roller og verv i 11 år. Han har
også vært styremedlem og nestleder for foreningen, samt foreningens representant i
idrettsrådet. Thor er dessuten ansvarlig for foreningens strategi og langtidsplanlegging. Thor
er elektronikkingeniør av utdanning.
Mye av fnitiden går med til frivillig jobbing i F&S, speider, menighetsråd og musikkfestivaler.
Thor “klunker” også gjerne på gitaren i lystig lag.
Thor har et særlig fokus på folkehelse og hvilken rolle F&S har i arbeidet med å bedre
folkehelsen i Norge. Med sin lange fartstid i en mindre forening kan Thor bidra med verdifulle
erfaringer i arbeidet med den videre utviklingen av F&S Norge.
Nestleder: Bjørn Riiber
Bjørn er født i 1957 og kommer fra F&S Bærum hvor han har vært instruktør i 20 år. Han har
også vært styremedlem og styreleder for foreningen og kjenner svært godt hvordan en større
F&S- forening kan ha både utfordringer og muligheter. Bjørn er knigsskole-utdannet og har
jobberfaning fra både Forsvaret og privat næringsliv. Han har lang ledererfaring og har de
siste 10 årene vært direktør for et logistikkfirma som har ansvar for alle godsterminaler i
Norge.
Fritiden tilbringes på fjellet, i Frankrike eller på tur med motorsykkelen. Noe mange kanskje
ikke visste om Bjørn er at han har drevet militær 5-kamp på landslagsnivå.
Bjørn er spesielt opptatt av rekruttering av nye medlemmer og F&S’ forhold til andre deler av
idretten; både F&S Norges samarbeid internt i NIF og foreningenes samhandling med andre
lag og foreninger lokalt.

Styremedlem: Lisabeth Viljugrein
Lisabeth er født i 1984. Hun kommer fra F&S Modum hvor hun ble medlem allerede som 14åring. For 15 år siden tok hun lederutdannelse og har siden vært en meget engasjert og
entusiastisk treningsleder. Lisabeth leder mange treningstimer hver uke, nesten hver eneste
dag. På programmet står alt fra Power Hour, Familiesirkel, Sirkeltrening, Enkeljympa og
Jympa.
Hun er utdannet sykepleier og jobber i hjemmetjenesten i kommunen.
Lisabeth er et kjent ansikt fra sosiale medier hvor hun og resten av Modum-foreningen på
lekent og morsomt vis profilerer Friskis-treninger, Friskis-entusiasme og Friskis
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bevegelsesglede.
Lisabeth har et kjempestort og smittende engasjement for bevegelsesglede og F&S. Hun kan
med sin mangfoldige og lange erfaring fra Modum-foreningen bidra til den videre utviklingen
av F&S Norge.
Styremedlem; Man Monne
Man er 38 år og trebarnsmor fra Elverum.
Har vært aktiv i F&S Elverum siden 2Ollog har vært treningsleder og trenings
/utdanningsansvarlig like lenge. Før F&S var Man instruktør på et senter. I dag leder hun
ulike typer treninger og er i tillegg lederoppfølger.
-

Hun har en bachelor i sykepleie og jobber med helse, miljø og sikkerhet i Hæren. Man er
rådgiver for en av Hærens ledere inne alle typer arbeidsmiljøspørsmål. Arbeidsoppgavene
hennes omfatter også konflikthåndtering i Forsvaret forøvrig.
Man lever og ånder for F & S. Hun sprer mye treningsglede i sosialemedier og ser frem til å
bli en del av styret.
Styremedlem: Camilla Winsvold
Camilla er 25 år og fra Sarpsborg. Den 5. desember ble Camilla lisensiert treningsleder og
leder nå Jympa Middels. Er med i Friskis Sarpsborg og er på vikarliste hos Friskis
Fredrikstad. Ellers jobber hun som advokatfullmektig for et firma som heter Advokathuset
Justisia AS. Er også styreleder i et sameie som heter ‘Bakkegata 6”, hvor hun selv bor.

Camilla er relativt ny i F&S men er klar for å ta fatt på oppgaven i styret til F&S Norge.
Varamedlem: Jon Duus
Jon er 61 år og fra Arendal, gift, 3 gutter som er ute av redet
Jon har vært medlem i F&S Arendal i 10 år og hatt verv så og si fra starten av. Er for tiden
styreleder i foreningen. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH innen kjemiteknikk og har
jobbet med ledelse i diverse industribedrifter i inn og utland (Sverige og Singapore). For tiden
går tiden med til et oppstartsfirma innen bærekraftig trevirke (Saga Wood) til utvendig bruk
(kledning, terrasse m.m.) Har også diverse styreverv innen frivillighet og jobb. På fritiden er
det trening som står mest på programmet med ski, seiling og turer i skog og mark (i tillegg til
F&S) samt fotografering g og data. Er også glad i å lage mat!
Varamedlem: Harriet Ramstad Hove
Harriet er 43 år, gift, 3 gutter på 10, 13 og 17 år. Bosatt på Frakkagjerd i Tysvær kommune
Harriet er ansatt som fagleder på et dagtilbud for personer med nedsatt funksjonsevne og er
med på å bygge og etablere et nytt senter.
Det er viktig for Harriet å være sammen med andre det gir energi og glede.
Harriet liker godt å gå turer i fjellet og i nærområdet, trene med F & 5, jogge, reise, møte nye
mennesker, være med familien, ta del i ungenes fritidsaktiviteter og være med venner.
F&S Tysvær har hatt gleden av å ha Harriet på laget fra start, både som mosjonist og
“stamgjest”. Harriet ble valgt inn som styreleder i foreningen i vår. Hjertesaken til Harriet er at
alle skal ha tilgang på fysisk aktivitet uavhengig av, alder, bosted og økonomi.
Harriet er godt kjent med styrearbeid da hun har hatt ulike verv i ulike organisasjoner siden
barndommen. For tiden er hun også engasjert i barnas korps samt valgt inn i fylkesstyret og
vara til landsstyret i organisasjonen mi FO
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Valg kom ité
Styret i Friskis&Svettis Norge fremmer følgende forslag:
Leder
Nils Svanes
Lilly Koppen Mjander
Medlem
Medlem
Gunn Bjerke
Varamedlem Tore Amundøy

F&S
F&S
F&S
F&S

Grimstad
Bergen
Lillehammer
Oslo

Ny
Gjenvalg
Ny
Ny

Det vil bli gitt en kort presentasjon av kandidatene på Årsmøtet.
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STIFTELSEN F&S’ UTSTYR- OG ETABLERERFOND

Saki

Regnskapfor2ol9 og 2020

Regnskap for 2019 og 2020
Stiftelsesdokumentet regulerer regnskap slik:
«Styret fastsetter resultatregnskap og balanse for stiftelsen som også skal
forelegges seksjonsårsmøtet i Friskis&Svettis seksjonen av Norges Fleridrettsforbund»
Styremedlem i stiftelsen Anne-Regine Bakstad vil presentere regnskapet 2019 og 2020.

Forslag Styret i stiftelsen Friskis&Svettis’ utstyr- og etablererfond ber Årsmøtet om å fatte
følgende vedtak:
De fram/agte regnskapene for stifte/sen Friskis&Svettis’ utstyr- og etablererfond for
2019 og 2020 tas til orientering.

Årsmøtet i F&S Norge, 20. mars 2021
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Årsregnskap
Stiftelsen Friskis&Svettis’ utstyrog etablererfond

2019

Stiftelsen Friskis&Svettis’ utstyr- og etablererfond
Resultatregnskap 2019

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

NOTE

2019

2018

INNTEKTER

Fondsinntekter

0

0

Sum driftsinntekter

0

0

0
15749

0
13 726

15749

13726

Driftsresu Itat

-15 749

-13 726

Finansposter
Fin ansin ntekter

14 970

55 307

Sum finansposter

14970

55 307

-780

41 582

-780
-780

41 582
41 582

KOSTNADER
Lønns- og personalkostnader
Andre driftskostnader

5

Sum driftskostnader

9!

ÅRSRESULTAT

Disponering av årets resultat
Til fondskapital
Sum disponering

6

Stiftelsen Friskis&Svettis’ utstyr- og etablererfond
Balanse per 31. desember 2019

EIENDELER
Anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler
Andre langsiktige fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

NOTE

2019

2018

387 354
387 354

468 354
468 354

387 354

468 354

Bankinnskudd

2 239 618

2 143 649

Sum omløpsmidler

2 239 618

2 143 649

SUM EIENDELER

2 626 972

2 612 003

100 000
2 468 276
-780
2 567 496

100
2 426
41
2 568

2

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler

EGENKAPITAL OG GJELD
Stiftelseskapital
Annen fondskapital
Årsresultat
Sum egenkapital

6

Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

4

Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

59 476
59 476

43 727
43 727

59 476

43 727

2 626 972

2 612 003

Oslo, 19. august 2020

Elisabeth Grændsen
Styreleder

Anne Regine Bakstad
Styremedlem

000
694
582
276

Glenn Pedersen
Styremedlem

Stittelsen Friskis&Svettis’ utstyr- og etablererfond
Noter til regnskapet 2019
Note i

Regnskapsprinsipper
Arsregnskapet er satt opp samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Drittsinntekter
Driftsinntekter og tilskudd inteksisløres når de er oppijent.
Omløsmidler og kortsiktig gjeld
Omlopsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som fort aller til betaling innen ett år etter

balansedagen. O,lepsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Fordringer
Fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for evt. avsetninger til forventet tap. Avsetning til tap
gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 2

Andre langsiktige fordringer
Regnskapsposten består av:
Lån til F&S Fredrikstad
Lån til F&S Oslo
Lån til F&S Lillehammer

Sum
Alt forfaller til betaling innen 5 år etter regnskapsårets slutt.

2019
140 354
227 500
19 500

2018
149 354
235 000
84000

387354

468354

Stiftelsen Friskis&Svettis’ utstyr- og etablererfond
Noter til regnskapet 2019
Note 4

Annen kortsiktig gjeld
Regnskapsposten består av:
Beløp innbetalt til feil bankkonto. Tilbakeføres i 2020
Sum

Note 5

Lønns- og personalkostnader
Det ble ikke utbetalt styrehonorar i 2019

Note 6

Fondskapital
Egenkapital pr 01.01.
Àrets endring i egenkapital:
Àrets resultat til annen fondskapital
Egenkapital pr. 31.12.

2019
59 476
59 476

Stiftelseskapital
100 000

0
100 000

2018
43 727
43 727

Annen
Sum
fondskapital egenkapital
2 468 276
2 568 276

-780
2 467 496

-780
2 567 496

PEflfl3O
Signaturen? i dette dokurneneet er juridisk busclende. Dokument signert med “Penneo
sikker digirol 5iç]nOtL!r.
De signerende rarter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor
-

Med min sigricitirr be kre [ter jeg alle dotoer og innholdet i dette dokument,”

Anne Regine Bakstad

Glenn Pedersen

Styremedlem

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1032543

Serienummer: 9578-5993-4-3035764

1P: 84.2 15.xxx.xxx

IP: 62,92.xxx.xxx

bankID

bsnkID

Elisabeth Grændsen
Styreleder
Serienummer: 9578-5998-4-924455
IP: 62.249.xxx.xxx

bankID

Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra
en betrodd tredjepart, All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig
validering lhvis nødvendig).

Aclobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i
dokumentet ikke har blitt endret.
Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i
dokumentet, med Penneo validator https://penneo.comlvalidate
-

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe (DS sertifikat. Når du åpner dokurnentet i

STIFTELSEN FRISKIS&SVETTIS UTSTYR- OG ETABLERERFOND
STYRETS ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2019
1.

Styrets sammensetning
Styret har i 2019 bestått av følgende personer:
Elisabeth Grændsen
Styreleder
Anne-Regine Blakstad
Styremedlem
Styremedlem
Glenn Pedersen
Matilda von Sydow
Varamedlem

Stiftelsen Friskis&Svettis Utstyr- og etablererfond administreres av seksjon Friskis&Svettis, Norges
Fleridrettsforbund, som har sitt kontor på Idrettens Hus, Ullevål Stadion. Fondet “eies” av de 41
Friskis&Svettis-foreningene i Norge.

2.

Ansatte

Stiftelsen har ingen ansatte.

3.

Stiftelsens stilling og økonomiske resultat av virksomheten

Etter Styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2019 med
tilhørende noter og kommentarer et riktig uttrykk for Stiftelsens stilling og resultat av virksomheten.
Styret foreslår at det fremlagte regnskapet fastsettes som Stiftelsens resultatregnskap og balanse.
Utover det som fremgår av årsoppgjøret, kjenner Styret ikke til andre forhold som har innvirkning på
Stiftelsens sin økonomiske stilling. Etter utgangen av regnskapsåret har det ikke inntruffet forhold
som det ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret og som er viktig for å bedømme Stiftelsens resultat og
stilling. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.
Revisor for regnskapsåret 2019 var revisorfirmaet as revisjon.

4.

Styregodtgjørelse

Styremedlemmene jobber ideelt, det ble derfor ikke utbetalt styrehonorar for 2019.

5.

Ytre miljø

Stiftelsen bedriver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø.

6.

Disponering av underskudd

Driftsresultatet for 2019 ble et underskudd på kr. 780.

Oslo, 19. august 2020

Elisabeth Grændsen
styre leder

Anne-Regine Bakstad
styremedlem

Glenn Pedersen
styremedlem
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Å rsregnskap
Stiftelsen Friskis&Svettis’ utstyrog etablererfond

2020

Stiftelsen Friskis&Svettis’ utstyr- og etablererfond
Resultatregnskap 2020

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

NOTE

2020

2019

INNTEKTER

Fondsinntekter

0

0

Sum drittsinntekter

0

0

0
11090

0
15 749

11 090

15749

Driftsresultat

-11 090

-15 749

Finansposter
Finansinntekter

26 377

14 970

Sum finansposter

26 377

14 970

ARSRESULTAT

15287

-780

15287
15 287

-780
-780

KOSTNADER
Lønns- og personalkostnader
Andre driftskostnader

4

Sum drittskostnader

Disponering av årets resultat
Til fondskapital
Sum disponering

5

z

Stiftelsen Friskis&Svettis’ utstyr- og etablererfond
Balanse per 31. desember 2020

EIENDELER
Anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler
Andre langsiktige fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

NOTE

2

Sum anleggsmidler

2020

2019

344 788
344 788

387 354
387 354

344 788

387 354

Omløpsmldler
Bankinnskudd

2 308 361

2 239 618

Sum omløpsmidler

2 308 361

2 239 618

SUM EIENDELER

2 653 149

2 626 972

100
2 467
15
2 582

000
496
287
783

100 000
2 468 276
-780
2 567 496

70 366
70 366

59 476
59 476

70 366

59 476

2 653 149

2 626 972

EGENKAPITAL OG GJELD

Stiftelseskapital
Annen fondskapital
Årsresultat
Sum egenkapital

5

Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

3

Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Oslo,

Elisabeth Grændsen
Styreleder

Anne Regme Bakstad
Styremedlem

Glenn Pedersen
Styremedlem

Stiftelsen Friskis&Svettis’ utstyr- og etablererfond
Noter til regnskapet 2020
Note i

Regnskapsprinsipper
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Drittsinntekter
Driftsinntekter og tilskudd intekstsføres når de er opptjent.
Omløgsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen. Oløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Fordringer
Fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for evt. avsetninger til forventet tap. Avsetning til tap
gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 2

Andre langsiktige fordringer
P”-’ består av
Lån til F&S Fredrikstad
Lån til F&S Oslo
Lån til F&S Lillehammer
Sum

2020
131 388
213 400
0
344788

2019
140 354
227 500
19 500
387354

2020
70 366
70366

2019
59 476
59476

Alt forfaller til betaling innen 5 år etter regnskapsårets slutt.

Note 3

Annen kortsiktig gjeld
Regnskapsposten består av:
Utlegg Norges Fleridrettsforbund Tilbakeføres i 2021
Sum
-

Note 4

Lønns- og personalkostnader
Det ble ikke utbetalt styrehonorar i 2020

Note 5

Fondskapital
Egenkapital pr 01.01.
Årets endring I egenkapital:
Arets resultat til annen fondskapital
Egenkapital pr. 31.12.

Stiftelseskapital
100 000

0
100 000

Annen
Sum
fondskapital egenkapital
2 467 496
2567496

15 287
2 482 783

15 287
2 582 783
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STIFTELSEN FRISKIS&SVETTIS UTSTYR- OG ETABLERERFOND
STYRETS ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2020
1. Styrets sammensetning
Styret har 2020 bestått av følgende personer:
Elisabeth Grændsen
Styreleder
Anne-Regine Bakstad
Styremedlem
Glenn Pedersen
Styremedlem
Matilda von Sydow
Varamedlem
Stiftelsen administreres av seksjon Friskis&Svettis, Norges Fleridrettsforbund. Forbundet
har sitt kontor på Idrettens Hus, Ullevål Stadion. Stiftelsen «eies» av de 42
Friskis&Svettis idrettslagene i Norge.
2. Ansatte
Stiftelsen har ingen ansatte.
3. Stiftelsens stilling og økonomiske resultat av virksomheten
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse for regnskapsåret
2020 med tilhørende noter og kommentarer et riktig uttrykk for Stiftelsens stilling og
resultat av virksomheten. Styret foreslår at det fremlagte regnskap fastsettes som
Stiftelsens resultatregnskap og balanse.
Utover det som kommer frem av årsoppgjøret, kjenner styret ikke til andre forhold som
har innvirkning på Stiftelsens sin økonomiske stilling. Etter utgangen av regnskapsåret
har det ikke inntruffet forhold som det ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret og som er viktig
for å bedømme Stiftelsens resultat og stilling. Styret bekrefter at forutsetningen om
fortsatt drift er til stede.
Revisor for regnskapsåret 2020 var revisorfirmaet as revision.
4. Styregodtgjørelse
Styremedlemmene jobber ideelt. Det ble derfor ikke utbetalt styrehonorar for 2020.
5. Ytre miljø
Stiftelsen bedriver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø.
6. Disponering av resultat
Driftsresultatet for 2020 ble et overskudd på kr. 15.287, som overføres til fondskapitalen.
Oslo, 4. mars 2021

Elisabeth Grændsen
styreleder

Anne-Regine Bakstad
styremedlem

Glenn Pedersen
styremedlem
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Sak 2

Status i stiftelsen

Det vil bli gitt en status om Stiftelsen av Anne-Regine Bakstad, styremedlem.

Forslag

Styret i stiftelsen Friskis&Svettis’ utstyr- og etablerer(ond ber Årsmøtet om å fatte
følgende vedtak:
Sta tusen om stifte/sen tas til orientering.

Sak3

Valg

Styret i stiftelsen Friskis&Svettis’ utstyr- og etablererfond
Forslag

Styret i Friskis&Svettis Norge fremmer følgende forslag:

Leder
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Elisabeth Grændsen
Anne-Regine Bakstad
Kristian Drolsum
Matilda von Sydow

F&S
F&S
F&S
F&S

Lillehammer
Oslo
Modum
Oslo

Ikke på valg
Ikke på valg
Ny
Gjenvalg

Det vil bli gitt en presentasjon av kandidatene på Årsmøtet.

Side 18

Årsmøtet i F&S Norge, 20. mars 2021

