STYREMØTE 02/2015 – 2017
Tirsdag 14 september 2015

Protokoll
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Forfall:
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Jeppe Hansson

SAK 06 GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLL
Styret besluttet
å godkjenne protokollen fra møte 01/2015 – 2017
SAK 07 INFORMASJON
Status fra seksjonene
Boccia / Teppecurling
o Norgescup er over, NM står for tur
o Nordisk møte i august, positivt
o World Open i Colombia i november er kvalifisering til OL i Rio, Roger deltar
•

Petanque
o
o
o
o
o

•

Utendørssesongen over med blant annet NM og Kongepokal
Noen klubber mister sine baner
Mange internasjonale mesterskap utover høsten
Nettbasert påmeldingssystem under utvikling
Meget god reklame på NRK «Sommerbåten»

Friskis&Svettis
o Mva-saken. Fire av syv foreninger som hadde anket Stiftelses- og Lotteritilsynets avslag fikk i
juni medhold. Saken for de tre store foreningene skal nå opp i klagenemda.
o «Opp Tour 2015» Norgesturné med mål om medlemsvekst i foreningene starter i oktober

•

Presidenten
o Notat fra Eline om Idrettstinget:
«Voksenidrett er nå tatt inn i Idrettspolitisk Dokument. Tinget viste også at
Fleridrettsforbundet er nå bedre integrert i familien av særforbund»

•

Generalsekretæren
o Sendt positivt høringssvar på utkast til «Søknad om spillemidler for 2016»
o Redegjorde for situasjonen vedrørende TC/Boccias ønske om å benytte Eli i 100% og
Petanques behov for administrativ hjelp i 20%. Generalsekretæren tar med innspillene
fra styret i det videre arbeidet.

Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering
SAK 08 REGNSKAPSRAPPORT
Regnskapsrapport pr 30 juni ble lagt fram. Prognosen for 2015 viser et overskudd på om lag NOK
44.000.
Overskuddet skal i utgangspunktet tilbakeføres i like deler til seksjonene. Friskis&Svettis avstår sin
del og tildeler den til Petanque.
Styret besluttet
å ta regnskapsrapporten til etterretning
å tilbakeføre overskuddet til seksjonene når regnskapet er godkjent
Sak 09 EVENTUELT
Neste styremøte
Mandag 30. nov kl 17 – 20 med påfølgende middag.
Generelle opptaksregler i norsk idrett
Bowls miljøet i Norge har tatt kontakt med Fleridrettsforbundet. I den sammenheng ble det gitt
informasjon om opptaksregler av nye idretter som særforbund og som gren i eksisterende
særforbund
Styret besluttet
å ta saken til etterretning

