
 

 
STYREMØTE 08/2017 - 2019 

17. september 2018 

 
Protokoll 

 
 
Tilstede: Eline Oftedal, Roger Aandalen, Ronny Gudmundsen, Randi Myhre (på 

telefon), Mette M. Berg, Signe Hovind,  Jeppe Hansson 
 

 
Sak 33  GODKJENNING AV TIDLIGERE PROTOKOLLER 
   

Styret besluttet  
å  godkjenne protokollene fra Styremøtene 06 og 07/2017-2019 

 
 
Sak 34  INFORMASJON 

• Årsmøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon, 3. mai 
o Eline gjenvalgt som styremedlem 

• NIFs ledermøte 25 – 26 mai, SFF-møte, 12 september 

• Høringsnotat, Spillemiddelsøknad 
o FIFs innspill: Prioritere post 2 og 3 og voksenidrett 

• Høringsnotat, Utstyrsmidler 
o FIFs innspill: Støtte enklere søknadsprosedyrer, også brukt utstyr 

søknadsberettiget  

• Kort orientering om moderniseringsprosessen 
o Mål: Mest mulig ressurser til aktivitet gjennom en medlemsstyrt, 

effektiv og endringsdyktig organisasjon 

• Evaluering av forvaltningsordningen for spillemidler (post 1 – 4) 
o Innspill fra FIF: Grentilskudd; lavere krav til idretter med mange 

parautøvere, også for idretter uten konkurranseaktivitet   

• Eline lanseres som kandidat til NIF-styret 

• Idrettsregistreringen 2017;  Endring fra 2016  
o Boccia     1.517   + 4,8% 
o Teppecurling       286  - 19,9% 
o Petanque       629  + 7,3% 
o Friskis&Svettis 17.700  - 0,7% 

• Fleridrettsforbundets Ting 2019, 30. mars, Gardermoen 
o Valgkomiteene har startet sitt arbeid 
o Fleridrettsforbundets handlingsplan blir tema på neste styremøte 

• Antidoping, Rent særforbund, policy og handlingsplan    
o Mangler kun en juridisk avklaring 



• Personopplysninger og informasjonssikkerhet 
o NIF er i innspurten med enkel «bruksanvisning» for alle ledd i norsk 

idrett 

• Bingo, godkjent som lotteriverdig     

• Kort status fra seksjonene               
o Petanque: 

▪ Første gang juniorlag i EM 
▪ Baneutfordring 
▪ Dommerkrise 
▪ Med på NM-uka 2019 med øvelsen «mix trippel» 

o Teppecurling/boccia 
▪ Utviklingssamling med 15 deltakere, mange nye unge 
▪ Trenerseminar med 23 deltakere 
▪ To dommerkurs i høst 

o Friskis&Svettis 
▪ Nytt lag (F&S Hurdal, en del av det lokale idrettslaget) 
▪ Ny klubbutviklingsturné i høst 
▪ Oppvarming på Oslo Maraton 

• Årshjul høst 2018/vår 2019 for Fleridrettsforbundet 
   

Styret besluttet  
å  ta informasjonen til orientering 

 
 
Sak 35 MEDLEMSKAP I NORGES FLERIDRETTSFORBUND?  
 Med jevne mellomrom får Norges Fleridrettsforbund forespørsler om opptak av nye 

idretter. I løpet av våre 10 år som særforbund har vi fått om lag 15 mer eller mindre 
seriøse henvendelser. Dette er som regel: 

• Idretter som har fått avslag i de særforbund de naturlig hører hjemme, 
eksempelvis netball (basket), vintertriatlon (triatlon), banegolf (golf) 

• Idretter med få utøvere og liten geografisk spredning og som: 
o har liten eller ingenting til felles med våre idretter, eksempelvis 

hesteskokasting 
o er ulike varianter av boccia/petanque eksempelvis bowls 

 
 Fleridrettsforbundet har fått flere henvendelser fra Norges Idrettsforbund om å 
vurdere trugeløping som en gren. Det foreligger ingen søknad eller kontakt fra 
trugeløping til Fleridrettsforbundet. 
  
Generalsekretæren la fram den informasjonen han har skaffet til veie. Det er et lite 
miljø med ildsjel på i Vind IL på Gjøvik. Det er en gren som er med i Special Olympics 
vinterleker.  
 
FIF styret diskuterte saken og la til grunne de kriterier særforbundet har i forbindelse 
med nye aktiviteter som ønsker å knyttet seg til NIF-systemet.  
 
På bakgrunn av informasjon, og de kriterier Fleridrettsforbundet behandler 
henvendelser av denne karakter på, besluttet styret at trugeløping ikke vil bidra til å 
videreutvikle Fleridrettsforbundet, og tilbudet til forbundets medlemmer. Derfor er 
det ikke aktuelt å ta opp trugeløping. 

 



Styret besluttet 
å  avslå forespørselen fra Norges Idrettsforbund om mulig opptak av trugeløping 

    
 
Sak 36  FORMELLE VEDTAK 
  Ved tildeling av post 3 midler legges følgende til grunn: 

1. Aktivitetsomfang (hentes fra Idrettsregistreringen) 
2. Kompetanseutvikling (hentes fra innrapporterte kurs i Sportsadmin) 
3. Kvalitet og verdigrunnlag  

a) Verdigrunnlag og verdiarbeid (formelle vedtak) 
b) Praktisering av punkt a 
c) Helhetlig utdanning 

 
  Kvalitet og verdigrunnlag – formelle vedtak 

Norges Fleridrettsforbund må for å ikke bli «straffet» gjøre følgende formelle vedtak:  

• Bestemmelser om barneidrett 

• Retningslinjer for ungdomsidrett 

• Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep innen idretten 
 

  Styret besluttet 
å  vedta «Bestemmelser for barneidrett», «Retningslinjer for ungdomsidrett» og   
    «Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep innen idretten» 
å  be seksjonene om å vedta «Bestemmelser for barneidrett», «Retningslinjer for  
    ungdomsidrett» og «Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep innen  
    idretten» på sine neste styremøter 
å  be forbundsstyret og seksjonene om å implementere dette i kommende  
    handlingsplaner 

 
 
Sak 37  EVENTUELT 

Idrettens styringsbarometer 
«Idrettens Styringsbarometer» tar temperaturen på forholdet mellom og internt i 
styret og administrasjonen. Fra og med 2019 setter NIF krav om at alle særforbund 
gjennomfører «Idrettens Styringsbarometer». 
 
Kvinner i idretten 
Eline vil være mentor 
 

  Styret besluttet 
å  gjennomføre «Idrettens styringsbarometer» i oktober/november 2019  
 
 


