
 
STYREMØTE 05/2015 – 2017 

03. oktober 2016 
 

 
Protokoll 

 
Tilstede: Eline Oftedal, Rolf Hermansen, Mette M. Berg, Marianne Klever Næss, Signe 

Hovind, Egil Lundin  
Administrasjonen: Jeppe Hansson  
 
 
Sak 27  GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL 
   
  Styret besluttet  

å  godkjenne protokoll fra Styremøte 04/2015-2017 
 
 
Sak 28  INFORMASJON 

Status fra presidenten 
• Årsmøte og andre møter i SFF 
• Ledermøtet og andre møter i NIF 
• Høyres idrettsseminar 
• Deltakelse på seksjonsstyremøter 

 
Status fra seksjonene 

• Friskis&Svettis 
o Prosessen med handlingsplan for kommende tingperiode har startet 
o Opp-Tour 2016 i gang 

• Petanque 
o Rekruttering delegert til klubbene, var tema på Ledermøtet 
o Litt dårligere deltakelse på høstens turneringer 
o Ny klubb; Saltdal PK 
o Ingen administrativt nyansatt pr dags dato, i prosess 
o Signe valgt inn i det Europeiske Petanqueforbund 

• Teppecurling/Boccia 
o 12 deltakere på trener 1, meget bra 
o Stor aktivitet i Norgesserien 
o Administrasjon og styret deltar på bl annet Grenseløse idrettsdager 

 
Paralymiske leker Rio 

• Utrolig fint arrangement/enorm publikumsoppslutning 
• Sent uttak av Roger, underpresterte 

Valgkomiteene 
• Valgkomiteene er kommet i gang 



Rent særforbund 
• Seksjonene vil innarbeide programmet «Rent særforbund» i sine 

handlingsplaner for neste Tingperiode  
• Arbeidsgruppen vil til neste styremøte komme med forslag til Beredskapsplan 

 
Styret besluttet  
å ta informasjonen til orientering 
 

Sak 29  TINGET 2017 
Norges Fleridrettsforbunds ting er berammet til lørdag 25 mars 2017 og vil finne sted 
på Clarion Hotel Gardermoen. 
 
Rammeprogram 
Fredag 24 mars 

• Styremøte FIF 
• Styremøter seksjonene 
• Seksjonsvise programmer 
• Middag, felles 

 
Lørdag 25 mars 

• Seksjonsvise årsmøter 
• Tinget 

 
  Styret besluttet 

å  vedta ovennevnte rammeprogram for Tinget 2017 
å  ta opp Handlingsplan 2017 – 2019 på neste Styremøte  

 
Sak 30  REGNSKAPSRAPPORT PR 31. AUGUST 

Regnskapsrapport for Fleridrettsforbundet pr 30. august ble presentert på møtet. Det 
er ingen avvik av betydning fra budsjettet.  
 
Styret besluttet  
å ta regnskapsrapporten til etterretning 
 

 
Sak 31  EVENTUELT  
  Fleridrettsforbundets lov 

På Idrettstinget 2015 ble det vedtatt endringer i lovnorm for Særforbund. 
Fleridrettsforbundets lov må derfor revideres og vedtas på vårt eget Ting i 2017.  

 
  Styret besluttet  

å be Rolf og Jeppe om å komme med forslag til ny lov for Norges Fleridrettsforbund    
   på neste styremøte 
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