REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 2 – 2017
Sted:
Dato:

Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo
17 mars

Neste møter:

Tentativt juni / 26-27 august

DELTAKERE:
President
Visepresident
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem, seksjonsleder cheerleading
Personlig vara, nestleder seksjon disksport
Styremedlem, seksjonsleder lacrosse
Styremedlem, leder ungdomsutvalg
Generalsekretær
Fravær:
Styremedlem
Styremedlem, seksjonsleder amerikansk fotball
Styremedlem, seksjonsleder disksport

Richard Vogt
Ingvild Ekeberg
Christian Bergan
Tone Linn Smørdal
Guri Aunan
Jon Henry Marthinsen
Charlotte Støelen
Harald Kruhaug
Tone Sparby (referent)

Tore Karlgård
Øyvind Rein
Ingar Ballo Sandum

Godkjenning av referat:
Referat fra ordinært forbundsstyremøte 27-28 januar ble godkjent.
Ingen vedtak fattet på mail siden siste forbundsstyremøte

Godkjenning av saksliste:
President og generalsekretær ba om tilføyelse av en diskusjonssak unntatt offentlighet.
Vedtak: Enstemmig vedtatt, tas inn som sak O-4
Seksjon disksport ba om tilføyelse av en diskusjonssak vedrørende en avklaring innenfor ultimate.
Vedtak: Enstemmig vedtatt, tas inn som sak O-5

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

Sak

O-1



Økonomi
Første utkast til årsregnskap var sendt ut før møtet. Generalsekretær informerte om en
uoverensstemmelse mellom Idrettens regnskapskontor (IRK) og forbundet/revisor om hvordan
1

O-2

O-3
O-4
O-5

regnskapet er satt opp. Det er etterlyst skriftlig begrunnelse fra IRK. Forbundsstyret vil bli holdt
orientert om hva som skjer videre.
 Jubileer for de gamle forbundene før NAIF
Diskusjon rundt hvorledes jubileer kan markeres, om de skal markeres. Enighet om at idrettene i
forbundet kan markere sine jubileer som idretter, men at dette ikke inviteres til eller er i regi av
NAIF.


Handlingsplan 2017 for cheerleading
Denne ble gjennomgått og tilbakemeldinger gitt.
 Unntatt offentlighet
 Avklaring vedr. ultimate
Seksjonsledelse disksport ønsket en avklaring på grunnlaget for landslag i ultimate.
Landslagsaktiviteten i verden er utendørs, mens det i Norge spilles innendørs serie.
Avklaring, støttes av forbundsstyret: Dersom det blir rom for landslag som skal spille utendørs
mesterskap, er rekrutteringsgrunnlaget de som spiller innendørs i Norge.

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

Ansvar

Frist



1

Søknad om landslagssatsing for junior og performance cheer,
cheerleading
Søknad om ekstra midler ut over vedtatt budsjett, for umiddelbar oppstart av
landslagssatsing.
1

2

2

Vedtak: Det vises til landslagskriteriene vedtatt av forbundsstyret 7 mai
2016. Søknaden avslås, da kriteriene ikke er møtt.
 Krav til søknader om landslagsaktivitet
Sak overført fra siste styremøte.
Vedtak: Søknad for landslagsaktivitet må sendes 6 måneder før
landslagsaktivitet kan starte opp.
For aktivitet med oppstart mellom juli og desember, må søknad foreligge
i november foregående år, i tide for budsjettutarbeidelse.
Søknad om landslag skal inneholde henvisning til, og være reflektert i,
seksjonens handlingsplan

Neste forbundsstyremøte: Dato avventes
Frist for innsendelse av saker og dokumenter:

Richard Vogt

Ingvild Ekeberg

__________________________
Tone Linn Smørdal

Charlotte Støelen

Christian Bergan

__________________________
Harald Kruhaug

Guri Aunan

Jon Henry Marthinsen
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