REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 4 – 2017
Sted:
Dato:

Scandic Oslo City
24 november

Neste møter:

Månedsskiftet jan/feb 2018

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

Richard Vogt
Christian Bergan
Tore Karlgård
Tone Linn Solvang
Øyvind Rein
Guri Aunan
Jon Henry Marthinsen
Charlotte Støelen
Tone Sparby (referent)
Thomas Kejser-Lervik

Ingvild Ekeberg
Ingar Ballo Sandum

Godkjenning av referat:
Referat fra ordinært forbundsstyremøte 26-27 august ble godkjent.
Godkjenning av vedtak fattet på mail, protokollføres:
A. Søknad om deltagelse i VM cheer
Sendt på mail til forbundsstyret 26 oktober. Vedtak fattet med 8 stemmer, 1 ikke svart:
«Det fremgår av «Kriterier for landslag» at disse er skrevet for ett og ett landslag, ikke en gruppe av landslag
innen de enkelte idretter. Av dette følger at grunnprinsipp nummer 1 også vedgår ett landslag, derav den
enkelte kategorien på øverste nivå det eventuelle landslaget konkurrerer i.
Forbundsstyret kan ikke se at det fremkommer noen ny informasjon som gjør at man skal avvike de vedtatte
regler for landslag og NM, som er utarbeidet på bakgrunn av forbundets tingvedtatte Strategiplan i kapittel
«Balanse mellom bredde- og toppidrett».
Forbundsstyret avslår med bakgrunn i regelverket og intensjonen med innføringen av dette regelverket mottatt
søknad.»

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

Sak

O-1

•

O-2

•

Økonomi
Regnskap per september var sendt ut på forhånd, og tatt til etterretning.
Orientering fra generalsekretær
Kort orientering om forbundskontoret
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Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

Ansvar

Frist

GS

1.12

•

1

Budsjett 2018
Sportsdirektør hadde en gjennomgang av seksjonenes aktiviteter i 2017 og
presenterte deretter handlingsplaner for de fire seksjonene for 2018, en
grundig gjennomgang for forbundsstyret. Budsjettforslag utarbeidet med
underbudsjett knyttet til aktivitetene i handlingsplanene ble gjennomgått med
forbundsstyret.
Vedtak: Fremlagt budsjett for 2018 vedtas av forbundsstyret, og vil bli
fremlagt på Forbundstinget i 2018.

1

•

2

Forslag fra seksjon cheer om unntak fra NM-kriteriene
Seksjonsleder presenterte et forslag om endring av vedtatte kriterier for NM,
med unntak for kategorier der det er få aktive lag.
Forbundsstyrets flertall ønsker å opprettholde de gjeldende kriteriene, med lik
behandling for alle seksjoner og kategorier. Kriteriene er utarbeidet på
grunnlag av tingvedtak nedfelt i NAIFs Strategiplan for 2016-2020, der det er
utrykt mål om en bærekraftig toppidrett basert på et solid breddefundament i
alle våre idretter. Forbundsstyret ser at alle seksjoner i NAIF har samme
utfordringer, og mener det vil være illojalt og ikke i henhold til Strategiplanen å
innvilge unntak.
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Vedtak: Forslaget fra seksjon cheer avslås, med 7 mot 1 stemme.
•

3

Søknad om HM Kongens pokaler i 2018
Gjeldende krav for å kunne tildele Kongepokal ble gjennomgått.
Vedtak: Det søkes om 3 Kongepokaler for 2018. De settes opp i:
Disksport NM klasse Open herre, Lacrosse NM-finale Herrer,
Cheerleading kvinner senior, klasse All Girl Premier.

3

4

4

•

Sak unntatt offentlighet

5

5

•

Sak unntatt offentlighet

Neste forbundsstyremøte: En fredag i månedsskiftet januar-februar. På Sakslisten kommer tingforberedelser og justeringer på
handlingsplaner.

Richard Vogt

Christian Bergan

__________________________
Øyvind Rein

Tone Linn Solvang

__________________________
Tore Karlgård

Charlotte Støelen

Guri Aunan

Jon Henry Marthinsen
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