STYREMØTE 06/2019 - 2021
Onsdag 27 mai 2020

Protokoll
Tilstede:

Forfall:

SAK 20

Eline Oftedal, Signe Hovind (deltok ikke på sak 23 og 25), Eli Gjengstø,
Thor Carlsen, Vigdis Bruun, Berit Kjøll og Mette M Berg (+ sak 23) deltok
på presentasjon av Fleridrettsforbundet, Jeppe Hansson (referent)
Roger Aandalen

GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL
Styret besluttet
å godkjenne protokollen fra Styremøte 05/2019-2021

SAK 21

INFORMASJON
Det ble gitt informasjon om:
• Seksjonene
o Tinget 19. – 21. mars 2021 vil sannsynligvis bli avholdt i Drammen
o Evaluering av Fleridrettsforbundet
• Møter i norsk idrett
o NIFs lederforum, 13. mai
o SFFs medlemsmøte, 25. mai
o NIF ledermøte, 5 juni
• Disiplinær- og sanksjonsutvalg, reglement
o Det kom noen kommentarer på møtet som ble tatt til følge
• Tildeling av post 2 og 3 for 2020
o Norges Fleridrettsforbund mister medlemmer, samtidig som våre
medlemmer blir eldre. Dette medfører at vi over tid får både
mindre post 2 og post 3 midler. Forbundet har i 2020
sammenlignet med 2019 fått en reduksjon på 1% i post 2-midler
og 9% i post 3-midler.
• Årshjul, se vedlegg
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Styret besluttet
å be alle seksjonene om å gi en tilbakemelding innen 20. juni på hvordan de
ønsker å gjennomføre Tinghelgen og hvor mange de tror kommer til å delta
å be alle seksjonene om å igangsette prosessen med å evaluere
Fleridrettsforbundet og gi en tilbakemelding på neste styremøte
å be administrasjonen om å innkalle medlemmene i disiplinær- og
sanksjonsutvalget til møte, slik at utvalget kan konstituere seg

SAK 22

STATUS OG KONSEKVENSER AV KORONA-SITUASJONEN
12. mars la myndighetene ned forbudt mot all organisert idrett. I etterkant har
myndighetene i flere etapper åpnet opp for å drive organisert idrett innenfor gitte
rammer og regler.
Fleridrettsforbundet
• Ingen permitteringer. Det har vært mer enn nok med arbeidsoppgaver.
• Ingen økonomiske konsekvenser på kort sikt, men frafall av medlemmer vil
på lengre sikt kunne medføre reduksjon i post 2- og 3-midler
Petanque
• Aktivitet: Utsatt ledermøtet, alle mesterskap er avlyst eller utsatt
• Økonomi; Noe tapte lisensinntekter og sparte landslagskostnader
• Gjenåpning; Første rankingturnering ble arrangert 21. mai, ny terminliste
ble publisert tidligere i mai. Norgesmesterskapet i Festplassen utsatt til
2021, et mindre NM arrangeres i Sandefjord i august.
Boccia/teppecurling
• Aktivitet; Nordisk Mesterskap utsatt til 2021, alle turneringer avlyst fram til
15. august, frykter stort medlemsfrafall og at man ikke får over 1.500
medlemmer i 2020 (grentilskudd)
• Økonomi; Meget stor hotellregning for Nordisk Mesterskap måtte betales –
håper på kompensasjonsordning, noe innsparing på landslag
• Gjenåpning; Prioriterer barn og ungdom
• Annet; Ny hjemmeside lanseres medio juni
Friskis&Svettis
• Aktivitet; Alle fysiske treninger avlyst, alle vårkurs avlyst
• Økonomi; Store foreninger er hardt rammet, medlems-/inntektssvikt,
fortsatt store faste kostnader, foreløpig ingen kompensasjonsordninger
som treffer, fare for konkurser
• Gjenåpning; Mer enn 50 digitale treninger hver uke, mange
utendørstreninger, noen har også startet med treninger innendørs. De
store foreningene får ikke trene inne i sitt eget treningslokale.
• Annet; Fortløpende digitale statusmøter med foreningene
Nedstenging har også åpnet opp for nye treningsvarianter og møteformer. Det er
viktig at det beste videreføres også etter koronapandemien. Tema på neste
styremøte.
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Styret besluttet
å ta saken til etterretning
SAK 23

UNNTATT OFFENTLIGHETEN

SAK 24

NORGES FLERIDRETTSFORBUND I ET FRAMTIDSPERSPEKTIV
Saken ble utsatt til neste styremøte
Styret besluttet
å ta saken til orientering

SAK 25

REGNSKAP 2019
Administrasjonen presenterte det regnskapet som er sendt revisor og forslag til
styrets årsberetning.
Når vi mottar regnskapet fra revisor, vil dette sammen med styrets årsberetning
sendes til styret. Det legges opp til elektronisk signering. Regnskapet godkjennes
formelt sett av Tinget i 2021.
Styret besluttet
å ta regnskapet 2019 til etterretning

SAK 26

MØTEPLAN HØST 2020
Styret besluttet
å beramme styremøter til 2. september og 2. desember
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