PROTOKOLL STYREMØTE 09/2021 - 23
Tirsdag 13.sep, kl. 17:00 Fysisk/digitalt
Til stede: Eline Oftedal, Bjørn Riiber, Elisabeth Willhelmsen, Vigdis Bruun, Trine Tinglum og
Christian Grønli (referent)

SAK 42

GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL
Forslag til vedtak:
Styret besluttet
å godkjenne protokollen fra Styremøte 08/2021 - 23

SAK 43

INFORMASJON
Det vil bli gitt informasjon om:
• Ny leieavtale for FIF
Christian
Ny leieavtale inngått gjeldende fra 1/1-24. Kostnadsøkning på 22%. En del oppgradering av huset
vil finne sted, herunder ventilasjon, møterom, kantine og fellesområder.
• FS-dagene på Idrettshøyskolen
Christian
Planlegging av FSD tar mye tid i disse dager, men mange detaljer faller nå på plass. Program med
over 60 programposter er klare, og Annette Trettebergstuen vil gjennom en videohilsen åpne
arrangementet.
• Status fra B &TC
Vigdis
Ledersamling ble gjennomført på Scandic Asker. Bra diskusjoner og enighet om prøveordning for
2-mannslag. Utfordring å etablere flere klubber. Oppfordres til samarbeid om å arrangere
turneringer. Dommere er en trang sektor og flere dommere trengs. Nordisk mesterskap
kvalifisering i DK i mars. Opplysninger om støtteordninger på nettsidene til seksjonen ikke godt nok
kjent
• Status fra Petanque
Gabriel
Gabriel orienterte om at nok dommere er en utfordring også for Petanque. Nye klubber har
arrangert sine første turneringer. Det er også et par nye klubber på gang.
• Kort oppsummering fra Norsk Idrettspolitisk Arena (NIPA) 1-2.sep Eline
Eline deltok på NIPA på Ørlandet, hvor formatet kan ligne Arendalsuka. Fin uformell møteplass.
Eline deltok i en debatt om inkludering og mangfold med bl.a. Berit Kjøll. Brevet som seksjon BTC
har sendt Idrettsstyret omkring grenstilskudd fikk vi ikke noe konkret svar på.
• Kort status om antidoping-saken (testing av 15-16 åringer)
Eline
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Det har vært mye oppmerksomhet i media omkring at Norge ikke har hatt orden i eget hus med
hensyn til testing av mindreårige (15-18 år) uten foreldrenes samtykke. Vårt forbund er ikke berørt,
da vi i henhold til ADNOs lister ikke har noen utøvere i denne kategorien. Fleridrettsforbundet skal
re-sertifiseres innen utløpet av november og vi vil passe på å ta opp denne problemstillingen med
ADNO i vårt møte fredag 16/9. Elisabeth ba også om en tilbakemelding når det gjelder utøvere
med psykisk utviklingshemming.
• NIF ber om forbedret strømstøtteordning.
Christian
NIF har sendt brev til Regjeringen hvor de ber om en forbedret strømstøtteordning

Forslag til vedtak:
Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering

Sak 44

GDPR
Det vil bli gitt en orientering om oppstart av GDPR-arbeid i FIF.
Christian
Bistand fra Deloite er nødvendig!
Dessverre har ikke FIF kommet i gang med sitt personvernarbeid, og dette er nødt til å starte nå.
Det understrekes at det trolig ikke er nok kompetanse og kapasitet internt, slik at ekstern partner
på et eller annet tidspunkt er nødt til å komme inn i bildet for å kvalitetssikre arbeidet. Vi som
forbund er ikke alene i båten og det er flere som ikke har gjort det nødvendige arbeidet. I uke 38
har vi møte med jurist i et av de større forbundene, som trolig vil kunne gi en del input og føringer
for hvordan vi skal gripe dette an. Spesielt er det viktig å ha full kontroll på klassifisering av utøvere
og rutiner for håndtering av disse spørsmålene. Arbeidet starter først med forbundet, og så får vi
komme tilbake til retningslinjer omkring de enkelte idrettslag.
Forslag til vedtak:
Styret besluttet
å ta presentasjonen til orientering
Sak 45

Idrettsregistreringen ble endelig den 15/8
Resultater
Det var en feil i tallene for FS. Riktig tall er oppdatert under:
• F&S: 10.267 (13.444) = -3.177 (-24%)
• P: 670 (592) = + 78 (+13%)
• BTC: 1.447 (1.698) = -251 (-15%)

Christian

Forslag til vedtak:
Styret besluttet
å ta gjennomgangen til orientering

SAK 46

TINGET 2023
Det vil bli gitt Informasjon om bestillingene som er gjort for Tinget 2023 Christian
Tinget avholdes den 15/4-23 koordinert med årsmøter for seksjonene. Scandic Fornebu er valgt
som sted. BTC vil avholde ledermøte på samme sted den 16/4.
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Eline orienterte styret om at hun ikke tar gjenvalg på en ny periode etter 10 års innsats. Christian
informerer valgkomiteen i FIF, som nå kan starte arbeidet med å finne kandidater til styret.
Seksjonene informere respektive valgkomiteer om sted og tid for Tinget 23, slik at nødvendig
arbeid kan begynne.

Forslag til vedtak:
Styret besluttet
Å ta informasjon til orientering
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MØTEPLAN HØSTEN 2022
Følgende datoer foreslås for styremøter høsten 2022:
Tirsdag 18.oktober
Tirsdag 6.desember

Forslag til vedtak:
Styret besluttet
å legge styremøtene på foreslåtte datoer, med middag etter møtet den 6/12.

SAK 48

EVENTUELT

- Høringsnotat Tingsammensetning
Det er lagt frem 4 forslag til endringer av sammensetningen på tinget, og Eline sitter i gruppen som
har utarbeidet forslagene.
- Høringsnotat Lovendringer NIF
En rekke mindre endringer i NIFs lov er ute til høring. Vi deler SFFs syn på disse endringene
- Høringsnotat Spillemiddelsøknad
Vi støtter NIFs overordnede mål, men påpeker viktigheten av økning i post 2 midler som tar
hensyn til kostnadsøkninger og at behovet for administrativ kapasitet er viktigere en noen gang for
å kunne sette post 3 midler ut i livet.
- Anleggskonferansen NIF i oktober. Hvem deltar?
Anleggskonferanse på Gardermoen. Christian og Eline kan ikke delta. Arild i Petanque oppfordres
til å delta, med representant fra seksjonsstyret.
- Teams-side for styret i FIF
Den er etablert, men administrasjonen vil sende ut link til siden. Vennligst gi beskjed om dette ikke
fungerer.
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