
Side 1 av 3 

Styremøte Norges Fleridrettsforbund 05/2019-2021 

 

 
 

STYREMØTE 05/2019 - 2021 
Tirsdag 08. januar 2020  

 
Protokoll 

 
 
Tilstede: Eline Oftedal, Signe Hovind, Eli Gjengstø, Thor Carlsen, Vigdis Bruun 

Jeppe Hansson (referent) 
Forfall: Roger Aandalen 
 

 
 
SAK 14 GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLLER 
   
  Styret besluttet  

å  godkjenne protokollene fra Styremøtene 03 og 04/2019-2021 
 
 

SAK 15 INFORMASJON 
Det ble gitt informasjon:  

• Informasjon fra seksjonene;   
o Petanque 

▪ Ledermøte, 21. mars 
o Friskis&Svettis 

▪ FS-dagene 29 feb – 1 mars 
o Boccia/teppecurling 

▪ Nordisk Mesterskap 7 – 10 mai, Jessheim 
▪ Nye klubber i nord-Norge 

• Sak 13/2019 – 21: Unntatt offentligheten 

• Idrettens Styringsbarometer 
o Nyttig gjennomgang 
o Styret ønsker mer opplæring i organisatoriske temaer  
o Styret sender inn ønskede temaer til administrasjonen i god tid før 

neste styremøtet 
o Styret ønsker å gjennomføre Idrettens Styringsbarometer hvert 

annet år og på seksjonsnivå   

• Årshjul, se vedlegg 
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Styret besluttet  
å ta informasjonen til orientering 

 
 
SAK 16 DISIPLINÆR- OG SANKSJONSUTVALG 

På petanque sitt seksjonsårmøtet 2019 ble det vedtatt å opprette en egen komite 
for behandling av eventuelle innkomne disiplinærsaker.  
 
I etterkant har forbundsstyret anbefalt at forbundet har ett disiplinær- og 
sanksjonsutvalg og ett reglement. Seksjon boccia/teppecurling ønsker å bli med, 
mens seksjon Friskis&Svettis ser ikke behov for å delta.  
 
Reglement 
Med utgangspunkt i Norges Tennisforbund sitt reglement, er det utarbeidet et 
forslag til vårt eget reglement. Styret sender inn sine innspill på endringsforslag til 
administrasjonen innen 20. januar.  
 
Utvalgets medlemmer 
Utvalget skal bestå av leder, to medlemmer og et varamedlem. Petanque og 
boccia/teppecurling oppnevner to personer hver, helst der begge kjønn er 
representert. Utvalget konstituerer seg selv. På Tinget 2021 vil nytt utvalg bli 
valgt. 
 
Styret besluttet   
å  vedta forbundets reglement for disiplinær- og sanksjonsutvalg 
 
 

SAK 17 DATO, STED OG ORGANISERING FOR TINGET 2021 
I Fleridrettsforbundets lov står det at Tinget skal avholdes innen utgangen av april 
måned.  
 
Seksjonene avklarer til FIFs styremøte 27 mai hvor de ønsker at Tinget skal 
avholdes og på hvilken måte de ønsker å organisere helgen med sitt eget 
seksjonsårsmøte og eventuelt annet opplegg.  
 
Styret besluttet   
å  beramme Tinget 2021 til helgen 19 – 21 mars, foreløpig på Gardermoen.  
 
 

SAK 18 EVALUERING AV NORGES FLERIDRETTSFORBUND 
Forbundet ble etablert høsten 2007. Styret ønsker nå å evaluere forbundet 
innenfor blant annet følgende områder; organisasjon, økonomi, administrasjon og 
loven.  
 
Dette legges foreløpig opp til følgende framdriftsplan: 

• 09. jan  FIF styremøte, oppstart 

•    Diskusjoner i seksjonene  

• 18. mar FIF styremøte, statusrapporter fra seksjonene 

•    Diskusjoner i seksjonene 
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• 27. mai FIF styremøte, konkrete tilbakemeldinger fra seksjonene.  
  Veien videre. 

Styret besluttet   
å  ta saken til etterretning 

 
 
SAK 19 EVENTUELT 
  Styremøtet 27. mai 
  Det legges opp til styremøte i F&S Oslos lokaler på Majorstua før vi går ut i  
  Frognerparken og spiller petanque. Vi avslutter kvelden med en liten   
  sommermiddag. 
   

Styret besluttet  
å ta informasjonen til orientering 

 


