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Eline Oftedal, Roger Aandalen, Kenneth Larsen, Mette M. Berg, Signe
Hovind, Randi Borgen
Jeppe Hansson

GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL
Styret besluttet
å godkjenne protokoll fra Styremøte 08/2015-2017
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INFORMASJON
Det ble først gitt informasjon om norsk idrett; politisk, administrativt og økonomisk. I
tillegg informerte seksjonene om status:
• Petanque
o VM Belgia, 5. plass herredouble, 9. plass damesingel. Streamet fra
mesterskapet.
o Rekruttering; vokser på Vestlandet, Trondheim. Østlandet stagnerer.
Fokus på vekst i styret.
o Nytt: Ikke spillende dommere på rankingstevner, avlønning.
• Teppecurling/boccia
o Trener 1 kurs, meget vellykket
o Ansvarsområder i handlingsplanen ble fordelt på første styremøtet
• Friskis&Svettis
o Positive signaler i mva-saken
o Fortsatt stort fokus på rekruttering
Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering
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TINGET OG SEKSJONSÅRMØTENE 2017
Tinget og seksjonsårsmøtene ble gjennomgått. Et fellestrekk for alle
handlingsplanene er at rekruttering er fokusområde. Rekruttering vil bli et fast punkt
på styremøtene framover.
Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering
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ARBEIDSFORM FOR STYRET OG MØTEPLAN 2017
Styret besluttet
å beramme styremøtene til:
• Torsdag 24. august 2017
• Mandag 20. november 2017
• Mandag 26. februar 2018
• Mandag 16. april 2018
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RENT SÆRFORBUND
I forrige Tingperiode vedtok styret «Rent Særforbund». I tillegg ble det utarbeidet en
beredskapsplan. Neste steg i prosessen er å utarbeide en handlingsplan for
antidopingarbeidet. Norges Idrettsforbund har satt følgende krav til særforbundene i
dette arbeidet:
2017: Særforbundsstyrene vedtar Rent Særforbund
2018: Særforbundene utarbeider handlingsplan og igangsetter arbeidet
2019: Særforbundene implementerer handlingsplanen
Styret besluttet
å utvikle antidopingspolicy med handlingsplan og ferdigstille beredskapsplan for
dopingsaker til neste styremøte
å oppnevne en arbeidsgruppe som utarbeider et forslag til handlingsplan. Roger ble
valgt som leder arbeidsgruppen og Jeppe som sekretær. I tillegg skal hver seksjon
oppnevne hvert sitt medlem.

