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SAK 49 GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL 
  Se vedlagte protokoll. 
 
  Forslag til vedtak: 

Styret besluttet  
å godkjenne protokollen fra Styremøte 09/2021 - 23 
 
 

SAK 50 INFORMASJON 
Det vil bli gitt informasjon om:   

• Status fra Friskis           Bjørn 
FS har avholdt en helg med styret, hvor det ble jobbet med strategiplanen for kommende 
Tingperiode. Det ble også gitt en orientering om at den økonomiske situasjonen i spesielt de tre 
store klubbene er meget anstrengt. Styret i FS fikk separat orientering fra leder i Oslo. I Bærum er 
en innsparingspakke på gang. Fredrikstad betaler ikke sine regninger til FS Norge. 

•  Status fra B &TC           Vigdis 
Det er etablert 4 nye klubber, hvorav Mysen kanskje også starter med teppecurling. Det er avholdt 
dommerkurs, hvor hele 12 ikke spillende deltok. Norgesserien er avsluttet, og NM begynner nå i 
november. Til helgen er det regional serie på Vestlandet. 

• Status fra Petanque           Gabriel 
Ingen representant fra Petanque til stede på styremøtet 

• Spillemiddelsøknaden – i hovedtrekk         Eline 
Eline ga en orientering om prosessen rundt søknad om spillemidler. Det er bedt om økning på alle 
poster, og alle særforbund har uttrykt behov for økte frie midler for å ha kapasitet til å sette midler i 
aktivitet. NIF finansierer flere av sine prosjekter over post 2 (eks. digitalisering). Det er også fra 
flere forbund uttrykt ønske om mer kapasitet sentralt i NIF på HR og juridisk område. Først i januar 
2023 vet forbundet hva vi har til disposisjon.  

         
 

  Forslag til vedtak: 
Styret besluttet  
å ta informasjonen til orientering 
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Sak 51 GDPR 
Foreløpig status på det igangsatte arbeidet.     Christian 

 
Ved hjelp av Norges Golfforbund har man nå kommet i gang med GDPR-arbeidet i 
Fleridrettsforbundet. Flere dokumenter for prosessen er under utarbeidelse og vil systematisk bli 
implementert. Arbeidet forventes ikke å være ferdig på Forbundsnivå før i begynnelsen av 2023. 
Det vil bli søkt utarbeidet en side på Fleridrettsforbundets nettsider – som en hjelp til klubbene med 
tips og råd for arbeidet. 

 
 
Forslag til vedtak: 
Styret besluttet  
å ta presentasjonen til orientering 
 
 

Sak 52 Rent Forbund – ny sertifisering 
 Kort orientering om arbeidet som er gjort      Christian 
 
Det ble gitt en utførlig presentasjon av arbeidet med resertifisering av Fleridrettsforbundet 
som ent Forbund», og den nye handlingsplanen samt beredskapsplanen. Det ble påpekt  
fra Elisabeth at en ny type dopingtest uten urinprøve er under utprøving og at denne vil 
være bedre tilpasset utøvere med nedsatt funksjonsevne.  
 

 
 
Forslag til vedtak: 
Styret besluttet  
å ta gjennomgangen til orientering 
 

Sak 53 Forsikringsordning BTC & Petanque 
 Anbefale samme ordning som FS har anbefalt klubbene   Christian 
Det er fra administrasjonen anbefalt at klubbene tar kontakt for eventuell inngåelse av avtale med 
IF, som har en egen tilpasset klubbforsikring. 

 
 
Forslag til vedtak: 
Styret besluttet  
å ta gjennomgangen til orientering 

 
 
Sak 54 Forslag budsjett Fleridrett 2023 
 Forslag til budsjett vil bli gjennomgått     Christian 
Forslag til budsjett for Fleridrett ble gjennomgått. Det foreslås at det legges inn kun 2 fysiske møter  
per år, resten blir digitalt. I tillegg settes det av et minimumsbeløp til avholdelse av Ting. Det  
legges opp til en styremiddag i forbindelse med Tinget. Det påpekes fra GS at det må forventes at 
det blir krevende for alle seksjoner når det gjelder økonomi i 2023. Det er uklart hva medlems- 
nedgangen vil ha å si for tildeling av midler og i det kommende budsjettarbeidet vil det legges til  
grunn at tildelingen blir på 90% av fjorårets tall.  
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Forslag til vedtak: 
Styret besluttet  
å vedta budsjettet med de foreslåtte endringer 
 
 

SAK 55 EVENTUELT 
 

- Pensjonsordning 
GS informerte om en pensjonsordning hvor kostnadene er meget uforutsigbare og ikke minst raskt 
stigende. Det er snart ingen som har en ytelsesordning lenger og styret har gitt GS fullmakt til å 
endre ordningen til en innskuddsbasert ordning for 2023 – mer i tråd med hva andre forbund (og 
virksomheter) har. Før arbeidet iverksettes informeres også seksjonstyrene ved formannen om 
beslutningen i styret i FIF.  
 

- SFF 
Det skal avholdes ekstraordinært årsmøte i SFF, hvor avtroppende leder (Eline Oftedal) trer 
tilbake. Bjørn Riiber er foreslått som nytt styremedlem. 
 

- NIF Ledermøte 
Det avholdes ledermøte i NIF på Gardermoen fra den 17.-19.november 
 

- Fleridrett møte med NIF president og GS 
Eline og Christian skal ha møte med NIF president og GS den 16.november. Om styret har saker 
de ønsker at skal bli tatt opp så gi et signal til enten Eline eller Christian.  
 

- Innvilget søknad fra LOTSTIFT 
F&S har blitt innvilget en søknad på aktivitetsmidler på hele 1.052.000, hvor deler av beløpet kan 
brukes til administrasjon. Det betyr mulig ansettelse av ressurs på deltid på de to årene prosjektet 
skal løpe. 
   


