STYREMØTE 05/2017 - 2019
29. januar 2018

Protokoll
Tilstede:
Forfall:

Sak 19

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

GODKJENNING AV TIDLIGERE PROTOKOLLER
Styret besluttet
å godkjenne protokollene fra Styremøtene 03 og 04/2017-2019
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INFORMASJON
• Møter i Særforbundenes Fellesorganisasjon og NIF
o Tema: Åpenhetsdebatten, tillitt eller ikke tillitt til Idrettstyret
• Idrettsgalla: Evelyn Veisten nominert til «Årets Ildsjel», god markedsføring
• Grentilskudd, dispensasjonssøknad, ikke mottatt svar
• Rent Særforbund, handlings- og beredskapsplan er snart godkjent av ADNO
• Kort status fra seksjonene
o Petanque
 Dele NM singel i dame- og herreklasse
o Teppecurling/boccia
 Planlagt nye rekrutteringstiltak, blant annet miljøsamlinger
 Prototype på bocciarenne vil være klar på våren
 Nordisk Mesterskap på Færøyene
o Friskis&Svettis
 F&S-dager, 24 – 25 feb, 700 deltakere
 Ny hjemmeside klar på våren
 Ny anke sendt nemda i Lot Stift
• Administrasjonen, nyansatt: Karsten Ølstad, TC/B
• Årshjul 2018 Fleridrettsforbundet
Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering
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STYRETS HANDLINGSPLAN 2018
Forslag til styrets egen handlingsplan for 2018 ble presentert.
Styret besluttet
å ta styrets handlingsplan 2018 til etterretning
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PERSONOPPLYSNINGER OG INFORMASJONSSIKKERHET
Det innføres en felles personvernlov i EU og Norge 25. mai 2018. Dette får betydning
for alle ledd i norsk idrett. Idrettskretsene har ansvaret for å informere og følge opp
idrettslagene og Norges Idrettsforbund det samme overfor særforbundene.
For mange år siden ble det gitt konsesjon fra Datatilsynet på oppbevaring av
helseopplysninger for utøvere innen teppecurling og boccia. Det ble på styremøte
stilt spørsmål om konsesjonen fortsatt gjelder.
Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering
å be administrasjonen undersøke om vi fortsatt har konsesjon til å oppbevare
helseopplysninger for våre utøvere innen teppecurling og boccia
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UNDERSLAGSFORSIKRING
Noen av våre lag har blitt kontaktet av sin idrettskrets, der det blant annet
kontrolleres om lagene har tegnet den lovpålagte underslagsforsikringen. Mange av
lag opplever forsikringen både som unødvendig og dyr. Forsikringen tilbys bare som
en del av en pakke og som blant annet inneholder elementer laget allerede har eller
ikke trenger. Idrettskretsen truer med utestengelse fra norsk idrett, dersom lagene
ikke tegner underslagsforsikring.
Styret besluttet
å be administrasjonen avklare om dette er et problem også i andre særforbund
å diskutere forbundets videre strategi på bakgrunn av ovennevnte avklaring
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EVENTUELT
Varslingsrutiner i Norges Idrettsforbund
Norges Idrettsforbund har laget gode rutiner for varsling. Disse kan også være et godt
utgangspunkt for varslingssaker i Norges Fleridrettsforbund.
Styret besluttet
å ta saken til orientering
å be administrasjonen om å sende NIFs varslingsrutiner til alle i seksjonsstyrene

