STYREMØTE 06/2017 - 2019
16. april 2018

Protokoll

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

GODKJENNING AV TIDLIGERE PROTOKOLL
Styret besluttet
å godkjenne protokollen fra Styremøtet 05/2017-2019
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INFORMASJON
• Møter i Særforbundenes Fellesorganisasjon og NIF
o Temaer: Spillpolitikk, moderniseringsprosessen i norsk idrett
• NIFs ledermøte 25 – 26 mai
• Grentilskudd, søknad og svar
o Forbundet mottok dessverre negativt svar fra Idrettsstyret
• Rent Særforbund
o Nytt forslag til Antidopingpolicy og beredskapsplan sendt ADNO
• Økonomi
o Tildeling av post 2 og 3 midlene først klare etter at
idrettsregistreringen er klar i juni
o Foreløpig regnskap for avd 4 Fleridrettsforbundet viser et overskudd i
forhold til budsjett på NOK 17.000
• Kort status fra seksjonene
o Friskis&Svettis
▪ Vel gjennomførte F&S-dager med 720 deltakere
▪ Ny rekrutteringsstrategi, primært kvinner i 40 – 50 årene
▪ Ny hjemmeside
o Teppecurling/boccia
▪ Ny ansatt fagkonsulent: Karsten Ølstad
▪ Ledermøtet, 40 deltakere, temaer: Antidoping, Ung i boccia,
Idrettsregistrering
▪ Utviklingssamling, 21 deltakere – ny rekord
▪ Familiesamling på gang, egne opplegg for utøvere, foreldre
og søsken

•

o Petanque
▪ Ledermøte, blant annet med Antidoping som tema
▪ Petnaque som OL-gren?
▪ Kommende NM på Stord
▪ NM uka 2019; har meldt sin interesse
Årshjul 2018 Fleridrettsforbundet

Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering
å melde på Eline, Mette og Jeppe til Ledermøtet
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IDRETTENS STYRINGSBAROMETER
Høsten 2017 besvarte både styret og administrasjon i Fleridrettsforbundet «Idrettens
Styringsbarometer». Norges Idrettsforbund tilbyr en workshop som en oppfølger av
resultatene.
Styret besluttet
å gjennomføre en workshop 4. juni som følger opp resultatene fra Idrettens
Styringsbarometer
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UNDERSLAGSFORSIKRING
Alle idrettslag er lovpålagt å tegne en underslagsforsikring. Mange lag opplever
forsikringen både som unødvendig og dyr.
Norges Idrettsforbund vil fram til Idrettstinget 2019 gjennomføre en omfattende
prosess med mål om å modernisere norsk idrett. Et mål for Norges Fleridrettsforbund
er å gjøre den administrative hverdagen enklere for idrettslagene, slik at mer tid kan
brukes på aktivitet. Forbundet vil derfor i moderniseringsprosessen beskrive hvordan
summen av alle krav påvirker idrettslagene og hva konsekvensene kan bli.
Styret besluttet
å ta saken 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.
Det er tillatt å innhente og lagre følgende basis persondata er (medlemsavtalen):
• Fødselsnummer
• Navn
• Adresse
• Andre kontaktopplysninger
• Eventuelt knytninger til andre familiemedlemmer (foresatte og søsken)
• Relevant informasjon knyttet til idretten og roller en har i idretten
Styret besluttet
å be seksjonslederne om å innrapportere dersom de har behov for å innhente og

lagre informasjon utover basis persondata så raskt som mulig til administrasjonen.
Administrasjonen vil deretter følge opp dette overfor Norges Idrettsforbund
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BINGO
Norges Fleridrettsforbund har fått tilbud om å bli med i et bingospill godkjent av
Lotteri- og stiftelsestilsynet, der ett av spillene er fra Norsk Tipping. Det er ingen
administrasjon utøver å søke første gang. Det er svært lave kostnader knyttet til å bli
godkjent som lotteriverdig, mens inntektene på sikt kan bli et pent bidrag til
forbundet.
Styret besluttet
å akseptere tilbudet om å bli med på bingo
å be administrasjonen om å komme med forslag til en fordelingsmodell av overskudd
fra bingospillet
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DATO OG STED FOR TINGET 2019 OG MØTEPLAN HØST 2018
Styret besluttet
å beramme Tinget og seksjonsårsmøtene 2019 til 29. – 30. mars på Gardermoen
å beramme styremøtene høsten 2018 til mandag 17. september og torsdag 29.
november

