REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 2 – 2021
Sted:
Dato:

Elektronisk via Teams
16 mars kl. 17

Neste møte:

26 april kl. 17 på Teams

DELTAKERE:
President
Visepresident
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem, seksjonsleder cheerleading
Styremedlem, seksjonsleder lacrosse
Generalsekretær
FRAVÆR:
Styremedlem
Styremedlem, seksjonsleder disksport
Varamedlem, nestleder seksjon disksport
Styremedlem, seksjonsleder amerikansk fotball

Richard Vogt
Øyvind Rein
Chirsten Castberg
Elisabeth Suhr
Katarina Staalesen
Liv Brurberg Hansen
Charlotte Støelen
Tone Sparby (referent)

Håkon S. Kippernes
Stig Setsaa
Leiv Aspén
Eyvin Nygaard Sommerseth

Godkjenning av referat:
Referat fra ordinært forbundsstyremøte 26 januar ble godkjent på e-post, er publisert på nettsiden og protokollføres.
Godkjenning av vedtak fattet på mail, som skal protokollføres i referat fra forbundsstyremøte:
Ingen
Protokollførsel av vedtak fattet i AU:
Ingen

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

Sak

O-1

• Økonomi
Et foreløpig resultatregnskap for 2020 ble lagt frem. Endelig årsregnskap ferdigstilles før påske og
blir gjennomgått på neste møte. Overskudd for 2020 anslås til drøyt 2,5 mill.
Prognosen for 2021 er mer positiv da forbundet mottar 1 mill. mer i rammetilskudd. Det er også
annonsert at det vil komme en refusjonsordning for idretten, der vi vil kunne søke refusjon for tapte
arrangementsinntekter.
• Status for koronasituasjonen

O-2
O-3

O-4

Kort gjennomgang av dagens situasjon for våre idretter, med stor grad av nedstenging.
• Orientering om planer for nytt Idrettens hus
NIF har fremlagt planer for flytting av Idrettens hus når deres kontrakt med Ullevål stadion går ut i slutten av
2023. Flere forbund har valgt å ikke tegne kontrakt med NIF etter 2024, da det er stor skepsis til de fremlagte
planene. Planene er ikke endelig vedtatt.
Administrasjonen i NAIF har meldt inn til NIF at de ikke ønsker å fornye kontrakten dersom de fremlagte
planene vedtas slik de foreligger, forbundsstyret støtter dette.
• NIFs Trenerattesten og implementering i NAIF

1

Et e-læringsprogram for alle trenere i norsk idrett ble lansert av NIF sist uke. NAIF har kommunisert
dette i alle sosiale mediekanaler. For NAIF vil det bli obligatorisk å ha tatt Trenerattesten før man
kan delta på forbundets trenerkurs. De ulike seksjonene vil i tillegg ha flere krav.

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

Ansvar

Frist

•

1

Endring i NAIFs sanksjonsreglement
NIF har endret sin lov der strafferammer for særforbund er angitt, §11-2. NAIF
må da endre sitt sanksjonsreglement tilsvarende.
1

Vedtak, enstemmig: NAIF Sanksjonsreglement § 3-2 som omhandler
sanksjoner for særforbund, er endret i henhold til endringer i NIFs lov §11-2.
•

2

GS

Sak unntatt offentlighet

2
•

3

Oppstart landslagsaktivitet cheerleading
Seksjon cheer ønsker oppstart av to seniorlag i cheerleading høsten 2021 for
deltagelse i VM i april 2022. VM vil arrangeres i Orlando av ICU.
Landslagsatsing til VM 2020 og 2021 ble stoppet av pandemien. Seksjonen
ønsker å gi de 3 norske trenerne fornyet tillit, sammen med 2 amerikanske
trenere via digital kontakt.
Det vil bli kommunisert krav til fysisk trening og prestasjonsnivå for utøvere
om kort tid. Uttak til landslag settes til oktober.
3

Vedtak, enstemmig: Forbundsstyret godkjenner oppstart av 2 seniorlandslag
i cheerleading fra høsten 2021 i henhold til saksinnstilling, for deltagelse i VM
i april 2022.
•

4

4

Mistillit til generalsekretær fra NRC Tigers og Viqueens i forbindelse med
fritak fra smittevernregler under pandemien

Vedtak, enstemmig: Styret i NAIF har full tillit til at Generalsekretær jobber
for det beste for våre idretter og helheten som forbund.
Generalsekretæren har i en årrekke bevist at hun på en god måte har
balansert alle forbundets idretter for idrettenes beste, uten å favorisere.
Gjennom hennes ledelse har NAIF etablert et faglig og administrativt sterkt
forbundskontor som sammen med idrettene har sunn økonomi, god bredde
og flere av idrettene hevder seg internasjonalt.

Neste styremøte: 26 april kl. 17
Referat fra forbundsstyremøter godkjennes elektronisk av de som var til stede på møtet, før publisering på forbundets webside.
Godkjenningen protokollføres på påfølgende forbundsstyremøte.
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