PROTOKOLL
STYREMØTE 07/2021 - 2023
Tirsdag 05.april 2022
Fysisk/digitalt

Til stede:
Forfall:

SAK 29

Eline Oftedal, Elisabeth Wilhelmsen, Vigdis Bruun, Tore Blokhus, Bjørn
Riiber, Christian Grønli, Jeppe Hansson (referent)
Trine Tinglum

GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL
Styret besluttet
å godkjenne protokollen fra Styremøte 06/2021 - 23

SAK 30

INFORMASJON
Det ble gitt informasjon om:
• Møter i NIF/SFF
o Tema: Paradigmeskifte, finansiering av digitaliseringsprosjektet
o SFF årsmøte i forkant av Ledermøtet
• Ledermøtet i NIF, Tromsø 20. – 22. mai
o Eline og Christian deltar
• «Nye Idrettens Hus»
o To alternativer gjenstår, begge på Ullevål Stadion
• Post 2 og 3-midler 2022
o Post 2: Tilnærmet det samme som i 2021
o Post 3: Liten nedgang, betydelig overføring av midler fra 2021
o Det er klare signaler på at det ikke er mulig å overføre post 3-midler til
2023. Seksjonene bør derfor raskt planlegge og gjennomføre gode
tiltak i løpet av 2022.
o Sak til Idrettstinget 2023: Redusere kravet om 1.500 medlemmer for å
motta grentilskudd for idretten der andelen parautøvere er stor
• Oppfølging søknad fra Norges Carpet Bowls Forbund
o Avslag sendt NCBF. Ingen respons så langt.
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Status seksjonene
o Petanque
▪ Arrangert Ledermøte digitalt 26. mars
▪ To nye idrettslag
▪ To uker til sesongstart
▪ EM i både Spania og Nederland denne våren
▪ Seksjonen presenterer sin plan/erfaringer for rekruttering på
neste styremøte
o Boccia/teppecurling
▪ Ledermøte 27 – 28 august
▪ NM-uke i Skien
▪ Ett nytt idrettslag på Mysen på gang
▪ Sesongstart palmehelgen
o Friskis&Svettis
▪ Medlemsfrafallet mindre enn fryktet. 2019: 15.500, 2021:
10.300
▪ Idrettslagene er aktive for å få tilbake gamle medlemmer
▪ Treningstilbudet på nesten samme nivå som før pandemien
Årshjul for forbundet og seksjonene, se vedlegg
Annet

Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering

Sak 31

NY GENERALSEKRETÆR
Christian Grønli er ansatt som ny generalsekretær i Norges Fleridrettsforbund i 30%
stilling og som daglig leder i F&S Norge i 70% stilling. Christian starter i jobben 1.
mai. Christian presenterte seg selv.
Styret besluttet
å ta presentasjonen til orientering

SAK 32

REGNSKAP 2021
Regnskapet 2021 ble gjennomgått og viste følgende resultat:
• Friskis&Svettis
- 207.972
• Boccia/teppecurling
189.514
• Petanque
89.473
• Fleridrett
365
Styrets årsberetning ble gjennomgått.
Styret besluttet
å legge fram regnskap 2021 for forbundstinget i 2023
å godkjenne forslaget til styrets årsberetning
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SAK 33

HØRING – OL/PL - SONDERING
På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt at det «skal gjennomføres en sondering internt i
idretten og med Storting/regjering med tanke på å avklare om det finnes en reell
vilje til å arrangere olympiske og paralympiske leker i Norge i framtiden». Utvalget
som leder sonderingene har sendt ut et høringsnotat som ble diskutert på
styremøtet.
Norges Fleridrettsforbund er gitt visse forutsetninger positive til en norsk søknad.
Styret besluttet
å be administrasjonen med bakgrunn i diskusjonen på styremøte utforme og sende
forbundets høringssvar til utvalget
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