STYREMØTE 03/2019 - 2021
Tirsdag 03. desember 2019

Protokoll
Tilstede:
Forfall:

SAK 09

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 02/2019-2021

SAK 10

INFORMASJON
Det ble gitt informasjon om:
• Møter i norsk idrett høsten 2019
o 10 års jubileum til Særforbundenes Fellesorganisasjon 25 nov,
Eline og Jeppe deltok
o Generalsekretærsamlinger
• Disiplinærutvalg
o Saken skal opp på styremøte i seksjon boccia/teppecurling 7. des
o Behandles på FIFs neste styremøte
• Økonomi
o Det har vært avholdt møte med det nye revisorfirmaet Revision AS,
Idrettens regnskapskontor og Fleridrettsforbundet. Avtale
undertegnet av Eline
• Ansatte i forbundet
o Det er gjennomført lønnsjusteringer og medarbeidersamtaler med
alle ansatte
o Martine Sandstad er ansatt som ny kommunikasjonsrådgiver i 50%
stilling i F&S. Hun starter i jobben 1. jan 2020
• Kort informasjon fra seksjonene
o Petanque
▪ Terminlisten 2020 klar, NM i Bergen og Sandefjord
▪ Avholdt to dommerkurs
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▪ 2-3 nye klubber på gang
o Friskis&Svettis
▪ Mye oppmerksomhet som oppvarmer i Oslo Maraton
▪ F&S-dager 2020. 29 feb -01 mar NIH, over 700 deltakere
▪ Friskis inn i framtiden, klubbutviklingsturné, 13 stopp i 2019
o Boccia/teppecurling
▪ Tre NM i høst
▪ Ledermøte i 2020
▪ NOM på Jessheim i mai 2020
• Årshjul våren 2020, se vedlegg
Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering

SAK 11

BUDSJETT 2020
På Fleridrettsforbundets Ting i 2019 ble det vedtatt et langtidsbudsjett for
perioden 2020 – 2021. Forslaget til budsjettet for 2020 har tatt utgangspunkt i
langtidsbudsjettet og foreløpig regnskap for 2019.
Styret besluttet
å vedta budsjettet for 2020

SAK 12

EVENTUELT
Styremøter våren 2020
Det legges opp til tre styremøter våren 2019.
Idrettsgalla 2020
Neste års idrettsgalla arrangeres på Hamar lørdag 4. januar. Det er ingen fra
forbundet som kommer til å delta.
Mentorprogram
Norges Idrettsforbund arrangerer mentorprogram for kvinnelige ledere i norsk
idrett. Seksjonene sender aktuelle kandidater til administrasjonen
Tinget til Norges Fleridrettsforbund 2021
Dato fastsettes på neste styremøte.
Fleidrettsforbundets omdømme og plass i samfunnet
Med utgangspunkt i «Idretten vil» ønsker styre under våren 2020 å diskutere vår
plass i idretten og samfunnet.
Styret besluttet
å beramme styremøtene våren 2020 på følgende dager 09. januar, 18. mars og
27. mai
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