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STYREMØTE 07/2019 - 2021 
Onsdag 02 september 2020 

 
Protokoll 

 
 
Tilstede: Eline Oftedal, Roger Aandalen, Signe Hovind, Eli Gjengstø, Thor Carlsen,  

Jeppe Hansson (referent) 
Forfall: Vigdis Bruun 
 

 
 
SAK 27 GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL 
   

Styret besluttet  
å  godkjenne protokollen fra Styremøte 06/2019-2021 
 
 

SAK 28 INFORMASJON 
Det ble gitt informasjon om:  

• Seksjonene 
o Petanque: 

▪ Full aktivitet siden mai. Deltakelsen er tilnærmet som i 2019 
▪ NM Sandefjord, meget vellykket 
▪ Ledermøte avholdes 12. oktober 
▪ Krevende å rekruttere nye miljøer til å organisere seg som 

idrettslag 
o Friskis&Svettis 

▪ Nytt medlemssystem snart klart 
o Boccia/teppecurling 

▪ Sesongen avlyst 
▪ Landslagssamling avholdt 
▪ Utviklingssamling arrangeres i september 
▪ Online klubbkonkurranse i gang  

• Møter i norsk idrett       
o NIFs lederforum avholdt, hovedtema - koronasituasjonen 
o SFFs årsmøte avholdes 9. september. Eline innstilt som ny 

styreleder. 
o Møte med president og generalsekretær i NIF, 1. september.  
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Se sak 29. 

• Disiplinær- og sanksjonsutvalg 
o Første møte ble avholdt 19. august. Utvalget konstituerte seg. 
o Nytt møte er berammet til 21. september, der utvalget skal drøfte 

ulike caser 

• Regnskap 2019 

• Suspensjonssak, status og erfaringer    
o Framtidige saker innen seksuell trakassering og overgrep og andre 

alvorlige saker skal ha høyeste prioritet av både administrasjon og 
styret 

o Forslag til beredskapsplan for forbundet ble presentert og diskutert, 
se vedlegg 

• Årshjul, se vedlegg       
 

Styret besluttet  
å be Norges Idrettsforbund om å utvikle tydelige retningslinjer for hvordan saker  
   innen seksuell trakassering og overgrep og andre alvorlige saker skal håndteres  
   raskt og riktig 

 
 
SAK 29 STATUS OG KONSEKVENSER AV KORONA-SITUASJONEN 

12. mars la myndighetene ned forbudt mot all organisert idrett. I etterkant har 
myndighetene i flere etapper åpnet opp for å drive organisert idrett innenfor gitte 
rammer og regler.  
 
Petanque har hatt tilnærmet normal aktivitet siden mai, mens boccia og 
teppecurling har avlyst alle sine konkurranser. F&S-foreninger har tilbudt 
medlemmene livestream treninger siden mars og nå har også de fleste foreninger 
treninger i sine lokaler, men i begrenset omfang grunnet koronavettreglene. 
 
Seksjonene har videreformidlet informasjon til lagene enten via sine nettsider 
og/eller ved digitale møteplasser. 
 
Pr dags dato har idretten kunne benytte permitteringsordningen og søke 
kompensasjon til avlyste eller utsatte arrangementer. Idrettslag med høye 
ufravikelige kostnader og/eller reduksjon av treningsinntekter har ikke kunne søke 
kompensasjon. Dette har spesielt rammet de største lagene i F&S.  
 
På et møte 1. september mellom NIF (Berit Kjøll, Karen Kvalevåg) og 
Fleridrettsforbundet (Eline, Hilde Aker, Jeppe) var det enighet om følgende:  
 

• Eksisterende støtteordning for arrangementer må utvides også til å gjelde 
for idrettslag med ufravikelige faste kostnader 

• Det bør også gis arrangementsstøtte til organisasjonsledd som mottar mer 
enn 60% av inntektene fra det offentlige  

• NIF må bruke idrettsregistreringen 2019 for tildeling av midler ikke bare for 
2021, men også i 2022. Koronasituasjonen rammer idretten svært 
forskjellig. Avhengig av varigheten på pandemien bør NIF lage 
overgangsordninger til idretten er tilbake til normalen. 
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Det er berammet et nytt møte mellom NIF og Fleridrettsforbundet 9. desember. 
 
Styret besluttet   
å  ta saken til etterretning 

 
 
SAK 30 EVALUERING AV FLERIDRETTSFORBUNDET OG FORBUNDET I ET 

FRAMTIDSPERSPEKTIV 
Seksjonene presenterte status i sine interne diskusjoner. Saken vil bli tatt opp 
igjen på neste styremøte.  
 
Styret besluttet   
å  ta saken til etterretning 

 
 
SAK 31 TINGET 2021 

Administrasjonen presenterte forslag til rammeprogram, hvilke oppgaver som skal 
ivaretas og hvem som har ansvaret. Saken vil bli tatt opp igjen på neste 
styremøte, da med spesielt fokus på handlingsplan og Fleridrettsforbundets lov. 
 
Styret besluttet   
å  ta saken til orientering 

   


