STYREMØTE 02/2019 - 2021
Onsdag 04. september 2019

Protokoll
Tilstede:
Forfall:

SAK 06

Eline Oftedal, Roger Aandalen, Signe Hovind, Eli Gjengstø, Thor Carlsen,
Jeppe Hansson (referent)
Vigdis Bruun

GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL
Styret besluttet
å godkjenne protokollen fra Styremøte 01/2019-2021

SAK 07

INFORMASJON
Det ble gitt informasjon:
• Idrettstinget 2019
• Idrettsstyret har oppnevnt styremedlem Emilie Zakariassen Hansen,
Norges Studentidrettsforbund til å ha særskilt ansvar for Norges
Fleridrettsforbund. Styret ønsker at hun deltar på seksjonsstyrenes møter.
• Idrettens Jusseminar arrangeres 25. oktober i Oslo
o Gi beskjed til Jeppe innen 20. sep om deltakelse
• Idrettens Styringsbarometer. Fleridrettsforbundet melder seg på.
• Årshjul høsten 2019, se vedlegg
• Kort informasjon:
o Petanque
▪ NM Valdres og NM-uka i Stavanger - vellykket mht
synliggjøring. Langt flere henvendelser enn tidligere fra
mange enkeltpersoner og «klubber».
▪ Anlegg; sliter fortsatt. Kan løse seg i Oslo gjennom
dialogmøte med kommunen.
▪ Disiplinærutvalget; hentet ordlyd fra Tennisforbundet, ok.
Medlemmene i utvalget på plass. Karsten og Arild tar
saken om felles ordlyd. Sak på neste styremøte.
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o Friskis&Svettis
▪ Prosessen med Riks fortsetter. Det ble avholdt møte 30
august uten at det ble konkludert.
▪ Medlemsutviklingen pr 1. september er bra hos de aller
fleste av de største foreningene
o Boccia/teppecurling
▪ Med på NM-uka 2020
▪ Barne- og ungdomssamling, meget vellykket
▪ Nye miljøer, tre nye klubber
▪ Det arrangeres tre NM i november
▪ Dommerkurs i både boccia og teppecurling
Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering

SAK 08

HØRINGER OG MØTE OM IDRETTSMELDINGEN
Norges Idrettsforbund har invitert organisasjonen til å komme med innspill på tre
høringer/prosesser. Se eget vedlegg.
Søknad om spillemidler for 2020
Fleridrettsforbundet har sendt inn høringssvar
Idrettsmeldingen – innspill på tema/utfordringer
Regjeringen skal våren 2021 legge fram en ny Idrettsmelding. Styret deltok på
KUD/NIFs første innspillsmøte 4. sep. Vi har fått en frist til 25. sep med å komme
med våre første innspill.
Det legges opp til følgende tidsplan for vår første innspillsrunde:
▪ 06. sep
Jeppe oppsummerer styrets innspill og sender dem ut
▪ 13. sep
Frist for innspill fra styret
▪ 19. sep
På bakgrunn av innspill lager Eline/Jeppe et forslag
▪ 23. sep
Respons fra styremedlemmer på forslag
▪ 25. sep
Fleridrettsforbundets innspill sendes til NIF
«Idretten skal!»
På Idrettstinget ble langtidsplanen «Idretten vil» vedtatt. «Idretten skal» er et mer
målbart og etterprøvbart underliggende planverk for idretten. NIF ønsker særlig
innspill på; 1) Konkrete endringsforslag til målene, 2) Indikatorer for å sikre og
måle resultatoppnåelse.
Det legges opp til følgende tidsplan for vårt høringssvar:
▪ 13. sep
Frist for innspill fra styret
▪ 19. sep
På bakgrunn av innspill lager Eline/Jeppe et forslag
▪ 23. sep
Respons fra styremedlemmer på forslag
▪ 25. sep
Fleridrettsforbundets høringssvar sendes til NIF

Styret besluttet
å ta saken til etterretning
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