STYREMØTE 02/2017 - 2019
24. august 2017

Protokoll
Tilstede:

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

Forfall:
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GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL
Endring: Styremøtet berammet til 26 februar 2018 blir flyttet til 29. januar 2018.
Styret besluttet
å godkjenne protokoll fra Styremøte 01/2017-2019

Sak 07

INFORMASJON
Det ble gitt informasjon om:
• Høringsutkast fra NIF – «Søknad om spillemidler for 2018»
o På møtet ble forslag til høringssvar presentert og diskutert
o Se vedlagt høringssvar
o Roger ba administrasjonen undersøke om det finnes ekstra midler til
hjelpere/assistenter
• Høringsutkast fra NIF – «Ny norm for informasjonssikkerhet i idretten»
o Intern høringsfrist i Fleridrett er 29. aug
• Barents Summer Games
o Bodø, 1. – 3. sep, Roger representerer
• Rent Særforbund
o Møte med AdN er avholdt, første møte i arbeidsgruppen 28. aug
•
•
•

Teppecurling/boccia:
o Samlinger i satsningsgruppen, for trenere og i utviklingsgruppen,
arbeider med utviklingstrapp i boccia
Friskis&Svettis
o Konkretisering av handlingsplan, fokus på ny hjemmeside og sosiale
medier, Oslo Maraton – løpegrupper og oppvarming
Petanque
o NM avviklet, følger opp nye miljøer, mange internasjonale
mesterskap står for døren.

•

Idrettsregistreringen 2016:
•
•
•
•
•

Teppecurling
Boccia
Petanque
Friskis&Svettis
Fleridrettsforbund

2016
357
1.447
586
17.820
20.210

2015
289
1.674
560
18.706
21.229

2014
350
1.715
554
19.364
21.983

Det ble også poengtert at boccia nå er under tilskuddsgrensen (1500 medlemmer) på
grentilskudd (NOK 425.000) og vil ikke motta disse midlene i 2018.
Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering
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REKRUTTERING
Seksjonene ga informasjon om status og planer innen rekruttering:
Teppecurling/boccia
 Tema på ledermøter
 Finnes boccia-miljøer utenfor idretten. Mål: to nye klubber hvert år.
Friskis&Svettis
 Opp-Tour 17 erstattes med fokus på ny hjemmeside og sosiale medier
Petanque
 Finnes petanque-miljøer utenfor idretten. Ønsker disse velkommen, men på
idrettens premisser.
Felles
Har seksjonene behov for felles tiltak/forum for å lære av hverandre? Tilbakemelding
til Jeppe innen 1. sep.
Forslag til vedtak:
Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering
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ØKONOMI
Frie og budne midler 2017
Det ble gitt en oversikt over fordelingen av fire og budne midler til seksjonene.
Regnskapsrapport pr 30. juni 2017
Rapporten viste at forbundet samlet sett ligger om lag NOK 20.000 bedre enn
budsjettert.
Styret besluttet
å ta saken til etterretning

Sak 10

EVENTUELT
Lagsjubileer
Idrettsforbundet markerer alle idrettslags sine 50, 100, 125 og 150-årsjubileer.
Seksjonene i Fleridrett har i dag ulik praksis.
Styret besluttet
å markere klubbenes 25, 50, 75, 100-årsjubileer og å gjøre det i
forbindelse med forbundets Ting hvert annet år.
å be administrasjonen markere jubileene fortløpende på hjemmesidene, nyhetsbrev
eller lignende.

