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Avstemning

Sak5
Debatt

Forslag til saksliste og tidspian ble enstemmig vedtatt.

Beretning 2019—2020
Thor Carisen presenterte beretning.

Avstemning Den framlagte beretning for Friskis&Svettis Norge for 2019 2020
-

ble enstemmig godkjent

Sak 6
Debatt

Regnskap for årene 2019 og 2020
Thor Carisen informerte først om pengestrømmen i norsk idrett. Deretter
presenterte han Friskis&Svettis sin del av regnskapet. Han presiserte at det er
Tinget i Norges Fleridrettsforbund som skal behandle og godkjenne
regnskapene for hele forbundet.

Avstemning De fram lagte regnskapene for Friskis&Svettis Norge for 2019 og 2020 ble
tatt til etterretning

Sak 7

Saker til Årsmøtet

Det var ikke innmeldt noen saker til Årsmøtet

Sak 8
Debatt

Strategiplan 2021

—

2023

Bjørn Riiber, styremedlem i Friskis&Svettis Norge, presenterte forslag til
strategiplan.

Avstemming Den framlagte strategiplan 2021

—

23 for Friskis&Svettis Norge ble enstemmig

vedtatt.
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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 NIFs 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
o Friskis inn i idretten
Samarbeid med idrettsiag

1. Merkevaren, verdigrunn laget og
medlemsutvikling
Inktudert markedskommunikaslon 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 aktivitetsriivå i
idrettsiaget. 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 kom munikasjons- 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 idrettslagene kunne delta. Skal vi lykkes med medlemsrekruttering og å
beholde dagens medlemmer er det helt avgjørende at idrettsiagene er lojale til vår nye
merkevareplattform. Idrettslagene 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

Engasj ement
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.
Intensjonen 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
(Idrettslag 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
treningssentrene.
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 idrettsiag 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 ldrettstinget som godkjenner en slik søknad.
Vi vil derfor etablere en egen arbeidsgruppe for å komme frem til en anbefaling.

I

Sak 9

Langtidsbudsjett 2022 - 2023

Langtidsbudsjettet skal oppfattes som et rammebudsjett som seksjonsstyret har som
styringsverktøy ved budsjettbehandlingen for Friskis&Svettis Norge i 2022 og 2023.
Debatt

Bjørn Riiber presenterte forslaget til langtidsbudsjett.

Avstemming Med bakgrunn i den vedtatte Handlingsplan, andre årsmøtevedtak og
vedlagte langtidsbudsjett gis Styret fullmakt til å vedta budsjett for årene
2022 og 2023

I

Sak 10

Valg

Styret i Friskis&Svettis Norge 2021 - 23
Debatt

Medlem i valgkomiteen, Jon Duus, presenterte valgkomiteens forslag.
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

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

F&S Lier
F&S Bærum
F&S Modum
F&S Elverum
F&S Sarpsborg
F&S Arendal
F&S Tysvær

Ny posisjon
Ny posisjon
Gjenvalg
Ny
Ny
Ny
Ny

Avstemming Det foreslåtte styret i Friskis&Svettis Norge ble enstemmig valgt.
Valgkomiteen i Friskis&Svettis Norge
Debatt

Mari Lunder, varamedlem i Friskis&Svettis Norge, presenterte styrets forslag
til ny valgkomite.
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Nils Svanes
Lilly Koppen Mjanger
Gunn Bjerke
Tore Amundøy

F&S Grimstad
F&S Bergen
F&S Lillehammer
F&S Oslo

Ny
Gjenvalg
Ny
Ny

Avstemming Den foreslåtte valgkomite ble enstemmig valgt.

Sted og dato
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Kristiansand, 23.03.2021

Vestby, 23.03.2021

Merethe Lien
F&S Kristiansand

Karen Tanum
F&S Vestby
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-3 263 000

-6 123 000

Medlemssystem
TOTALT

-

-

-760 000
-80 000

F&S-dagene
Utdanning
ldrettsbutikken
Arsmøte
Styret
Administrasjon

215 000
6 457 000

000
000
000
000
000

920 000
400 000

600
40
25
57
3 500

700 000

-920 000
-400 000

Kostnader

-700 000

Prosjekter med resultatpåvirkning

Post 2
Post 3
Markedsbidrag

Prosjekter uten resultatpåvirkning

Inntekter

-7 190 000

-

215 000
334 000

-

-

-3 300 000

-1 200 000
-760 000
-100 000

-650 000
-860 000
-320 000

Inntekter

000
000
000
000
000

-160
-40
25
57
237

Resultat

Vedtatt budsjett 2021

LANGTI DSBUDSJ ETT 2022 OG 2023

2022

100 000
90 000

100 000
7 280 000

-

60 000
250 000

60 000
3 550 000

-

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

650 000
860 000
320 000

Kostnader Resultat

-5 910 000

-3 350 000

-

-

-760 000
-80 000

-600 000
-800 000
-320 000

Inntekter

Langtidsbudsjett
2023

000
000
000
000
000

6 070 000

600
50
35
65
3 600

600 000
800 000
320 000

Kostnader

000
000
000
000
000

160 000

-160
-30
35
65
250

Inntekter: Midler fra NIF, mva, renter
Kostnader: Lønn, pensjon, kontor, regnskap/revisjon
Utviklingskostnader

Arrangeres hvert 2. år, 2020, 2022
Inkl tilskudd fra Riks SEK 10/medlem
Salg av bI.a. Røris og MiniRøris
Avholdes hvert 2. år, 2021, 2023

Ung- og integreringsmidler
Trener-, aktivitet- og klubbutvikling

Skal gå i balanse

Resultat Kommentarer

STIFTELSEN FRISKIS&SVETTIS’ UTSTYR- OG ETABLERERFOND

Sak 1
Debatt

Regnskap for 2019 og 2020
Styremedlem i stiftelsen, Anne-Regine Bakstad, presenterte regnskapene.
Hun viste blant annet til at Stiftelsesdokumentet regulerer regnskap slik:
«Styret fastsetter resultatregnskap og balanse for stiftelsen som også skal
forelegges årsmøtet i Friskis&Svettis Norge».

Avstemming De fremlagte regnskapene ble enstemmig tatt til orientering

Sak 2

Debatt

Status i stiftelsen

Anne-Regine presenterte status. Det har ikke vært nye søkere til stiftelsen på
flere år. Det har bare vært søknader om betalingsutsettelse.

Avstemming Statusen om stiftelsen tas til orientering.

Sak3

Valg

Styret i stiftelsen Friskis&Svettis’ utstyr- og etablererfond 2019 20
-

Debatt

Man Lunder presenterte Friskis&Svettis Norge sitt forslag til nytt styre.
Medlem
Vara

Kristian Drolsum
Matilda von Sydow

Følgende var ikke å valg:
Leder
Elisabeth Grændsen
Medlem
Anne-Regine Bakstad

F&S Modum
F&S Oslo

Ny
Gjenvalg

F&S Lillehammer
F&S Oslo

Avstemming Styret ble enstemmig valgt
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