STYREMØTE 10/2017 - 2019
Mandag 21. jan 2019

Ullevål Stadion

Protokoll

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

GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL
Styret besluttet
å godkjenne protokollen fra Styremøtene 09/2017-2019
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INFORMASJON
• Idrettsgalla i Stavanger. Eline og Mette deltok
• HM Kongens pokal, retningslinjer, svarfrist til NIF innen 15 februar
o Med bakgrunn i teppecurling/boccias retningslinjer utarbeider
petanque sine og oversender dem til administrasjonen innen 10 feb
o Administrasjonen utarbeider forslag til Fleridrettsforbundets
retningslinjer som sendes ut på høring til styret
• Kort status fra seksjonene
o Friskis&Svettis
▪ Handlingsplanarbeidet godt i gang
▪ «Friskis inn i framtiden», åtte nye foreninger våren 19
▪ Nedgang i antall medlemmer
o Teppecurling/boccia
▪ Trenerkurs, 13 deltakere - rekord
o Petanque
▪ Valgkomiteen har utfordringer med å finne nytt styre
o
• Idrettstinget 24 – 26 mai 2019 på Lillehammer, innbydelse mottatt
• Styrelederforum, 13 feb 2019
• Årshjul vår 2019 for Fleridrettsforbundet
Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering
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TINGET 2019
Tinget som avholdes samme dag som seksjonsårsmøtene er berammet til
lørdag 30. mars på Gardermoen. Administrasjonen ga en status i framdriften av
forberedelsene.
Tidsplan:
• Fredag 29 mars
o Styremøte Fleridrettsforbundet (kl 13 – 16)
o Styremøter seksjonene, TCB og F&S (kl 17 – 19)
o Felles middag (kl 20)
• Lørdag 30 mars
o Seksjonsårsmøtene (09:30 – 13:00)
o Lunsj (13:00 – 14:00)
o Norges Fleridrettsforbunds Ting (14:00 - 15:45)
Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering
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HØRING – NY LANGTIDSPLAN FOR NORSK IDRETT
På Idrettstinget skal det vedtas en ny langtidsplan for norsk idrett. På styremøtet ble
NIFs høringsforslag til langtidsplanen diskutert. Høringsfristen er satt til 7. februar.
Styret besluttet
å be seksjonene om å komme med sine tilbakemeldinger til administrasjonen innen
mandag 4. februar
å gi Eline og Jeppe fullmakt til å skrive forbundets høringssvar på bakgrunn av
diskusjonen på styremøtet og innspill fra seksjonene
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FELLES MEDLEMSSYSTEM FOR NORSK IDRETT
Idrettsstyret har vedtatt å etablere et felles medlemssystem (Klubbadmin) for norsk
idrett innen 1. januar 2020 for å sikre eierskap, kvalitet og kontroll over egne
medlemsdata. NIF har foreslått at Særforbundene skal bidra med 5,5 millioner i 2019
og 3,6 mill i 2020. Dette skal tas fra post 2-midlene.
Vedtaket får konsekvenser for alle idrettslag som i dag ikke bruker NIFs løsninger.
F&S har fått godkjent sitt nye medlemsregister (profit) av NIFs IT-avdeling blant annet
fordi klubbadmin ikke har funksjoner som booking, bookingapp, kortkjøp, trening på
tvers av foreninger og timeplan. Profit ble finansiert og implementert i løpet av
2017/2018. Fleridrettsforbundet har bedt om et avklaringsmøte med NIF.
Styret besluttet
å ta saken til etterretning
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EVENTUELT
Sak til Idrettstinget
Norges Fleridrettsforbund vil fremme følgende sak til Idrettstinget:
«Gjennomgang av NIFs lov med spesielt fokus på effektivisering av styring av
idrettsorganisasjonen
Modernisering og effektivisering av organisasjonen må også omfatte den
overordnede styringen av idrettsorganisasjonen. For å legge til rette for større
effektivitet i styringen, raskere vedtak og mer profesjonell styring, bes idrettsstyret
foreta en gjennomgang av NIFs lov med spesielt fokus på:
• Hva som bør være vedtaksområder på Idrettstinget?
• Hva som bør legges til ledermøtet?
• Hva som kan og bør delegeres til idrettsstyret?
• Hva som kan og bør delegeres til administrasjonen i NIF?
• Hva som kan og bør delegeres til vedtak i særforbund og idrettskretser?
• Vurdering av en eventuell ny rolle for NIFs ledermøte.
Eventuelle forslag til lovendringer legges frem på Idrettstinget i 2021.»
Høring av lovrevisjon
Norges Idrettsforbund sendte ut i midten av en januar med høringsfrist 4. februar en
svært omfattende høring om lovrevisjon.
Fleridrettsforbundets styre og administrasjon har verken tid eller kompetanse til å gi
en detaljert og kvalitativ høringsuttalelse der vi i etterkant vil bli ansvarliggjort.
Forbundsstyret har derimot tiltro til at lovavdelingen i NIF, som har utarbeidet
høringsnotatet både har til strekkelig kompetanse og innsikt til å fremme denne
lovrevisjonen.
Antidoping
Norges Fleridrettsforbund ble sertifisert som «Rent særforbund» rett før jul.
Administrasjonen ga på styremøte en innføring i vår policy, handlingsplan og
beredskapsplan og informerte om status i arbeidet.
Antidoping Norge vil overrekke sertifiseringsplaketten «Rent særforbund» på Tinget
vårt. Det vil da også bli gitt informasjon om antidopingarbeidet generelt og hva som
våre lag og forbund forplikter seg til spesielt.
Styret besluttet
å fremme « Gjennomgang av NIFs lov med spesielt fokus på effektivisering av styring
av idrettsorganisasjonen» til Idrettstinget
å gi Eline og Jeppe fullmakt til å skrive forbundets høringssvar til lovrevisjon på
bakgrunn av diskusjonen på styremøtet
å be seksjonene om å ta opp antidopingarbeidet på sine neste styremøter

