REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 5 – 2021
Sted:
Dato:

Neste møte:

Elektronisk via Teams
3 november kl. 17

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

Richard Vogt
Chirsten Castberg
Elisabeth Suhr
Katarina Staalesen
Liv Brurberg Hansen
Charlotte Støelen
Tone Sparby (referent)
Øyvind Rein
Håkon S. Kippernes
Eyvin Nygaard Sommerseth
Stig Setsaa

Godkjenning av referat:
Referat fra ordinært forbundsstyremøte 7 juni er formelt godkjent og publisert på nettsiden.
Godkjenning av vedtak fattet på mail, som skal protokollføres i referat fra forbundsstyremøte:
A. Endringer i NAIFs Sanksjonsreglement, for å tydeliggjøre sammenheng mellom 3-2 f) og 10-2 med mulighet til å legge
sanksjoner til tidsperioder da idretten er i sesong.
Vedtak, enstemmig: Det tilføyes følgende i NAIFs Sanksjonsreglement Avsnitt 10. Ikrafttredelse (merket med rød tekst)
10-1
Dersom avgjørelsen ikke ankes, trer den i kraft ved ankefristens utløp eller fra et senere tidspunkt fastsatt av
avgjørelsesmyndigheten.
10-2
Dersom avgjørelsen ankes, trer avgjørelsen i kraft når Ankeutvalget har avgjort saken eller fra et senere
tidspunkt fastsatt av ankeutvalget.
B. Opprettelse av et Arbeidsutvalg for seksjon disksport.
Vedtak, enstemmig: Forbundsstyret har godkjent opprettelsen av et arbeidsutvalg i disksport fra oktober 2021 frem til
forbundstinget 2022. Årsak er at leder i seksjonen ikke er tilgjengelig og nestleder har trukket seg.
Arbeidsutvalget behandler saker som angår seksjonen og opptrer i samråd med forbundets sportsdirektør.
Arbeidsutvalgets medlemmer er Raymond Andreassen, Ståle de Lange Koefoed og Haakon Laastad.
Godkjent og protokollføres herved.
Protokollførsel av vedtak fattet i AU:
Ingen
Godkjenne tilførsel av sak til sakslisten: Sak 5. Vedtak om NAIFs søknad for H M Kongens pokaler i 2022.
Godkjent.

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

Sak

1

O-1

O-2
O-3

• Økonomi
Kort orientering om status prosjektregnskap januar-oktober, som ble tatt til etterretning.
Det vil bli utbetalt et ekstra tilskudd fra KUD (via NIF) til særforbund og idrettskretser, som bidrag til
gjenåpning av idretten. Beregningsmodell for Post 2 vil bli brukt.
Forslag til budsjett for 2022 vil bli utarbeidet av administrasjonen, basert på seksjonenes
handlingsplaner. Frist for innsendelse av handlingsplaner: 26 november. Budsjettet behandles av
forbundsstyret og skal vedtas på Forbundstinget.
• Referat fra Ekstraordinært Idrettsting
Presidenten ga en orientering fra NIFs Ekstraordinære Idrettsting som ble avholdt på Scandic Gardermoen 1617 oktober.
• Status gjenåpning
Det er mye aktivitet i alle fire idretter denne høsten. Generalsekretær ga en kort orientering.
Forbundet har produsert videoer som klubbene kan bruke i sosiale medier for å rekruttere nye aktive. To er
ferdige.

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

1

Vedt.nr.

Sak

Justering av honorarsatser i NAIF
Gjeldende honorarsatser ble vedtatt i 2017. Vi får mange tilbakemeldinger om
at de er for lave, og idrettene har utfordringer med å få instruktører til å stille
opp.

Ansvar

Frist

•

1

Vedtak: NAIF Honorarsatser versjon oktober 2021 vedtas og trer i kraft
1.1.2022.
Forbundstinget 2022
Forbundstinget skal avholdes hvert annet år i mars/april. Datoen som ble satt
i møte 7 juni, er for tidlig for å kunne ha regnskap ferdig revidert.

2

•

2

Vedtak, mot en stemme: NAIFs forbundsting avholdes digitalt lørdag 2 april
2022.
Det skal høsten 2022 føres dialog med klubbene på seksjonenes
ledersamlinger om hvorledes klubbene ønsker forbundstinget skal avholdes.
Rent særforbund – Antidoping Norge
NAIFs Handlingsplan Antidoping og Beredskapsplan for dopingsaker, samt
seksjonen om antidoping på våre nettsider er oppdatert i samarbeid med
Antidoping Norge.
For å kunne søke om status som Rent særforbund hos ADNO, kreves et vedtak
i forbundsstyret. Søknad sendes umiddelbart.

3

Admin

•

3

4

GS

Vedtak: Norges amerikanske idretters forbund søker Antidoping Norge om
status som Rent særforbund. Forbundsstyret autoriserer de oppdaterte
versjonene av NAIFs Handlingsplan med tiltak for antidoping og NAIFs
Beredskapsplan i dopingsaker.
•

NM cheerleading på Oslofjord Convention Center, 2022 og videre

Basert på henvendelse til forbundet med ønske om redegjørelse for hvorfor
forbundet avholder NM cheerleading på Oslofjord Convention Center, har
forbundsstyret diskutert saken.
En uttalelse vil bli publisert på forbundets nettside.
4

Vedtak: Vedtak fattet av forbundsstyret 28 januar 2020, står. Forbundet
fortsetter sitt samarbeid med Oslofjord Convention Center som en
profesjonell aktør.

Admin

2

5

• Søknad om H.M. Kongens pokal for 2022
Forbundsstyret ber generalsekretær sende inn søknad som følger:
Vedtak: NAIF søker om 3 H. M. Kongens pokaler for 2022. De settes opp i:

Cheerleading – klasse senior All Girl Elite
Disksport – klasse Open i NM Diskgolf
Lacrosse – Klasse Herrer i NM

GS

Neste styremøte: Lørdag 12 og søndag 13 februar. Styresamling med fysisk tilstedeværelse.
Referat fra forbundsstyremøter godkjennes elektronisk av de som var til stede på møtet, før publisering på forbundets webside.
Godkjenningen protokollføres på påfølgende forbundsstyremøte.

3

