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REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 3 – 2021 

 
 

Sted: Elektronisk via Teams 
Dato: 26 april kl. 17 
Neste møte:                                         7 juni kl. 17 på Teams 

 

 
DELTAKERE: 

President 
Visepresident 
Visepresident 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem, seksjonsleder amerikansk fotball 

Richard Vogt 
Øyvind Rein 
Chirsten Castberg 
Elisabeth Suhr 
Katarina Staalesen  
Eyvin Nygaard Sommerseth 

Styremedlem, seksjonsleder cheerleading 
Varamedlem, nestleder seksjon disksport 
Styremedlem, seksjonsleder lacrosse 
Generalsekretær 
 
FRAVÆR: 
Styremedlem 
Styremedlem, seksjonsleder disksport 

Liv Brurberg Hansen 
Leiv Aspén 
Charlotte Støelen 
Tone Sparby (referent) 
 
 
Håkon S. Kippernes 
Stig Setsaa 

 

 
  Godkjenning av referat: 

Referat fra ordinært forbundsstyremøte 16 mars ble formelt godkjent på møtet og publiseres på nettsiden.  
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 
Årsregnskap 2020 er ferdigstilt og er til revisjon. Økonomisk årsberetning er ferdigstilt. Begge deler 
sendes til endelig godkjenning hos forbundsstyret når revisjonen er ferdig. 
Kort orientering i møtet om status for regnskap og økonomisk status for 2021.   

O-2 • Status for koronasituasjonen 
Kort gjennomgang av dagens situasjon for våre idretter, med stor grad av nedstenging, men nå med optimisme 
for gjenåpning. Aktivitetsplaner for høsten er under utarbeidelse, går alt bra med gjenåpning vil det bli en 
travel høst. 

O-3 • Orientering om vedtak i NIF Idrettsstyre 
Orientering om idrettsstyrets behandling av saker: E-sport, Idrettens hus og sak til idrettstinget om oppdeling 
av Norges bandyforbund. 

O-4 • Orientering om status landslag ultimate 
Nestleder seksjon orienterte om endringer. EM ultimate innendørs skulle vært arrangert tidligere i 
år, men er utsatt til 17-20 mars 2022 og vil arrangeres i Herning, Danmark. Det er utnevnt ny 
landslagstrener og foretatt et nytt uttak med 12 kvinner og 12 menn. Det vil bli landslagssamlinger 
når det blir åpnet for aktivitet. Styret tok orienteringen til etterretning. 
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Diskusjons- og vedtakssaker:  
Saksnr. Vedt.nr. Sak Ansvar Frist 

1 
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• Deltagelse i digitalt VM cheerleading i september 
Etter møter med klubbene på Level 6-nivå i cheerleading, ønsket seksjon cheer 
å endre vedtak fattet av forbundsstyret 16 mars i år. Endring i vedtaket er 
støttet av klubbene, og forbundsstyret valgte å ta hensyn til dette. 
 
Vedtak, enstemmig: Lagene som ble europamestre i 2019 i klassene senior All 
Girl Premier og Coed Premier, samt laget som tok bronse i kategori 
Performance cheer hip hop i EM 2019 - får delta som representasjonslag i 
digital VM cheer 2021. Videre deltar lagene som ble europamestre i 2019 i 
klassene junior All Girl Elite og Coed Elite også som representasjonslag i 
digital VM cheer 2021, i henhold til vedtak fra 16 mars. 
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• Bestemmelse som angår aktivt medlemskap i flere klubber i samme 
idrett 

Flere av idrettene i NAIF har regulert aktivt medlemskap i flere klubber 
samtidig via Kamp- og konkurranseregler samt overgangsordninger. I tillegg 
kan man ikke ha lisens gjennom mer enn en klubb av gangen. 
I diskgolf er det få som løser lisens og det er en individuell idrett uten 
overgangsordning. Det er utfordringer med utøvere som deltar aktivt for flere 
klubber samtidig. 
Forbundsstyret ønsker å regulere dette. Først gjennom et vedtak og deretter 
vil det bli fremmet som lovendring på forbundstinget i 2022. 
Forbundsstyret tar til etterretning at det er behov for en grundig definisjon og 
klargjøring av hva som menes med aktivt medlem. 
 
Vedtak, enstemmig: Forbundsstyret støtter prinsippet om aktivt medlemskap 
i en klubb av gangen i NAIF. Generalsekretær får oppgaven med å utarbeide 
en grundig tekst som forklarer hva aktivt medlemskap er, og presentere 
denne for vedtak på neste forbundsstyremøte. 

 
 

 
 
 

 
 
Neste styremøte: 7 juni 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.  


