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Fra   nr./år     

5/11 
Den   

23.06.2011 

Medlemmer tilstede: Kristin Kloster Aasen, Per Anders Owren, Anne Kristin Mathiesen,  Lill Svele, Kristin 
Andresen, Nina Rasmussen, Robert Ruud, Berit Kjøll, Anne Kristin Mathiesen 

 Sekretær: Kathinka Mohn (GS) 

 

Forfall medlemmer: Rolf Nøstdal, Rachid Bendriss  

 
Saksnr./år 
 

Sakstittel/tekst 
 

  
34/11 PROTOKOLL 

 
Det var følgende kommentarer til offentliggjøring av protokollen: 
 
FS bør bestrebe seg på åpenhet og at mest mulig kan legges ut på nettet. Imidlertid viktig å unnta sensitive 
opplysninger. Dokumentet som legges ut på nettet er derfor ikke nødvendigvis protokollen, men en redusert versjon 
og definert som referat. Dette bør fremgå av selve dokumentet, ikke bare av nettoverskriften, og GS ble bedt om å 
endre overskriften på dokumentet som legges ut på nettet fra Protokoll til Referat. FS er opptatt av at vi har 
tilsvarende praksis som NIF. 
 
Det var følgende kommentarer til protokoll nr 4: 
 
Det er to saker som har fått saksnummer 25/11. Dette vil bli rettet opp.  
Ang sak nr.33/11så fremgår det ikke av vedtaket at effektuering av innsamling av medaljene skulle rapporteres 
tilbake til NRYF. Dette ble presisert av flere FS-medlemmer i møtet 26. mai. Dette vil bli rettet opp. 
FS ville vite hvilke tiltak adm. har satt i gang for å gjennomføre RASK og lokale verdiregler. GS informerte om at 
det er igangsatt arbeid med en ”verktøykasse” inneholdende tiltak som kan brukes lokalt. Denne vil være ferdigstilt 
før utgangen av juni måned. FS ønsker en grundig rapportering om saken på FS-møtet i august. 
Under dette punktet ba FS om en revidert gjennomgang av FS medlemmenes ansvarsområder på neste FS-møte, jf 
sak nr 30/11.  
Generelt ønsker FS protokollen til gjennomsyn før den ferdigstilles. 
 

Vedtak: 

Med ovennevnte endringer godkjennes FS protokoll 4/2011. 

 

 

37/11 SYSTEMET RUNDT SPORTSLIG SATSNING 

 

Presidenten redegjorde for historien og prosessen rundt ansettelse av Tomas Torgersen som landslagssjef i sprang. 
Hun viste til sak 31/05 og 44/05 som la grunnlag for overgang fra at driftingen av landlaget gikk fra GU til lønnet 
landslagsledelse.   
 


