PROTOKOLL 08/2021 - 23
Tirsdag 24.mai, kl. 17:00 – 19.20
Fysisk/digitalt

Til stede:

Eline Oftedal, Bjørn Riiber, Tore Blokkhus, Elisabeth Wilhelmsen og Christian Grønli
(referent)

Forfall:

Vigdis Bruun og Trine Tinglum

SAK 35

GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL
Se vedlagte protokoll.
Forslag til vedtak:
Styret besluttet
å godkjenne protokollen fra Styremøte 07/2021 - 23

SAK 36

INFORMASJON
Det ble gitt informasjon om:
• Møter i NIF/SFF
v/Eline
Det ble gitt en kort orientering om SFF årsmøte samt medlemsmøte. Grunnet ønske om å velge
vararepresentanter til styret blir det ekstraordinært årsmøte i høst, hvor det skal velges to
vararepresentanter fra tillitsmannsapparatet i et særforbund. Eline stiller ikke til gjenvalg som
president i SFF. Triathlonforbundet hadde et innlegg på SFF-møtet omkring utfordringer med en
utøver som har kontrakt med Bahrain – hvilket er problematisk ut fra et etisk synspunkt i forhold til
landets historie når det gjelder likestilling og menneskerettigheter bl.a.
SFFs 3 satsningsområder:
1. Idretten i 2030 – hvilken posisjon skal man ta.
2. Finansiering av idretten – enerettssmodellen, vil den overleve?
3. SFF som møteplass og koblingsboks for særforbundene.
• Ledermøtet i NIF, Tromsø 20. – 22. mai
v/Eline
Christian og Eline deltok i Tromsø, og begge synes møtet var meget godt.
Følgende saker ble det orientert om:
1. OL/PL. Hvordan stiller norsk idrett seg til dette. Marthe G orienterte ledermøtet om de
sonderingene som har vært gjort. Kun 11 kretser og 15 særforbund hadde gitt sine innspill,
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4.
5.
6.
7.
8.

hvilket var skuffende. Av disse var det en liten majoritet som stilte seg positivt til å fortsette
utredningen og avklare idrettens standpunkt til neste ledermøte i november.
Alf Hildrum har ledet et arbeid med å se på ulike modeller for Tingsammensetning. Dette vil
gå ut på høring.
Håndteringen fra NIF sin side gjennom pandemien ble gjennomgått – og generelt fikk NIF
godkjent på dette området.
Prosessen rundt søknad om spillemidler ble gjennomgått. Frist medio oktober.
Parastrategien ble presentert med ulike innlegg. NIF legger virkelig trykk på dette.
Innlegg og debatt rundt internasjonalt arbeid var både godt og viktig, med tanke på Qatar
og krigen i Ukraina.
Saker som NIF skal gi som innspill til kommunevalgkampen ble belyst og fokus vil bli gitt på
anleggssituasjonen.
2 resolusjoner ble vedtatt: Anlegg og Netthets

• Status fra FS
v/Bjørn og Christian
Prosjektgruppen for FS-dagene er i full gang med planleggingen for høstens begivenhet.
Målsetting om 600 deltagere. Stimulering til deltagelse ved bruk av post 3-midler for å få inn flere
(unge) potensielle treningsledere.
Rekrutteringsarbeidet har generelt vært utfordrende etter pandemien med lavere medlemsantall å
rekruttere fra. Flere aktiviteter har vært iverksatt. Kun et «Ettan»-kurs og relativt får deltagere på
TF-kursene.
Strategiarbeidet i seksjonen revitaliseres med 3 fokusområder. Friskis inn i idretten har hovedfokus
nå og et arbeid er iverksatt med full støtte fra seksjonsstyret.
• Status fra B &TC
Konkurransene er i gang i Norge. Ikke like mange, men det går jevnt og trutt

v/Elisabeth

• Status fra Petanque
v/Tore
Sesongen er i gang. Stor suksess i VM, med individuell sølvmedalje i dameklassen, som fikk
oppmerksomhet i Sportsrevyen. Sterkt i konkurranse med helårsnasjonene Frankrike og Thailand!
NM avholdes i juni.
Til neste styremøte i juni: Petanque gir en orientering om rekrutteringsarbeidet gjennom
pandemien.

Forslag til vedtak:
Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering

Sak 37

NY GENERALSEKRETÆR
Christian Grønli gir en kort status på «onboardingen» og de første inntrykkene så
langt.
Forslag til vedtak:
Styret besluttet
å ta presentasjonen til orientering

Sak 38

HANDLINGSPLAN
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Vi er halvveis i tingperioden, så hva er status på handlingsplanen
så langt?

v/Eline

Handlingsplanen ble gjennomgått med utgangspunkt i at handlingsplanen er
overordnet for FIF for å støtte opp under rammebetingelser for seksjonene. At
seksjonene selv forvalter sin kultur og oppgaver ligger fast – men at
administrasjonen legger til rette for teamarbeid der hvor det er naturlig på kryss av
seksjonsgrensene.
Viktig at det arbeides med å koble på flere fra seksjonsstyrene i arbeidet rette mot
NIFs organer, og der idrettspolitikk diskuteres.
Viktig at seksjonen i samarbeid med FIF bidrar til å synliggjøre idrettens
samfunnsbidrag – dette vil bli fulgt opp til høsten
For å sikre bedret informasjonsutveksling fra FIF til seksjonene på saker som
kommer fra NIF vil det bli opprettet et Teamsgruppe for seksjonsstyrene og FIFstyret. Her vil f.eks. sakslister for NIF-møter, samt info i etterkant av møtene kunne
legges ut.

Forslag til vedtak:
Styret besluttet
å ta gjennomgangen til orientering

SAK 39

TINGET 2023
Det meldes om stort trykk i kurs- og konferansemarkedet om dagen, og det vil være
formålstjenlig å sette en dato og eventuelt sted for avholdiing av tinget så raskt som
mulig.
Forslag på datoer:
Lørdag 25/3, alternativt etter påske, lørdag 15/4
Til diskusjon: Samordning av årsmøter for seksjonene i forkant av Tinget.
Etter diskusjon ble det fra FIF sin side et ønske om å legge både seksjonenes
årsmøter og Ting til den 15/4. Administrasjonen ble bedt om å forankre dette i
seksjonsstyrene og bestemme sted for Tinget.
Det minnes om at det er viktig å sette valgkomiteene i sving i god tid.

Forslag til vedtak:
Styret besluttet
å gi administrasjonen i oppgave å koordinere dette med seksjonsstyrene.
SAK 40

MØTEPLAN HØSTEN 2022
Følgende datoer foreslås for styremøter høsten 2022:
Tirsdag 13.september
Tirsdag 18.oktober
Tirsdag 6.desember
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Fint om alle sjekker sin kalender i forkant av møtet.
Tirsdag 13.september blir første styremøte etter sommeren, da det passer godt i
forhold til høringsfrister. Øvrige datoer på høsten er å anse som preliminære
Forslag til vedtak:
Styret besluttet
å fastsette første styremøtedato til høsten til 13.september

SAK 41

EVENTUELT
-

-

-

Det minnes om søknadsfrist for paramidler fra stiftelsen VI som er den 13.juni.
Petanque ble oppfordret til å delta på NIFs anleggskonferanse på Gardermoen
den 15.-16.oktober. Tore stilte seg meget positivt til dette. I tillegg vil en
representant fra FIF stille.
Rutiner ved forfall fra ordinære styremedlemmer til styremøte
o Respektive styremedlem har ansvaret for å kalle inn sin vara til møtet.
Protokollrutine:
o Det vil bli utarbeidet litt fyldigere protokoller som raskt etter styremøtet vil
bli sendt ut for eventuelle kommentarer.
Administrasjonen er utfordret på administrativ kapasitet på den del områder, og
det vil bli gjort vurderinger av hvordan vi kan sikre nok kapasitet til å utføre flere
oppgaver der hvor penger er tilgjengelige gjennom, enten post 3-midler eller
midler fra stiftelser o.l.
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