
 

 

 Protokoll  
 
Hva: Forbundsstyremøte nr 5/19 
Tidspkt:  Tirsdag 7. mai 2019 kl 15.00-19.00 
Tilstede: Tore Sannum, Sissel Haugslien, Jan Fredrik Furøy, Heidi Nässelqvist, Ingvild Østli, 

Kari Heistad, Terje Rogne, Arne Falbach, Ellen Dehn Arvesen, Marianne Skille 
Meldt 
forfall:    
Fravær:    

 
Kaia Hegre 

 

President Tore Sannum spurte om noen hadde innsigelser til innkallingen. Det var ingen 
innsigelser. 
 

SAK 39/19  GJENNOMGANG AV GODKJENT PROTOKOLL FS MØTE NR 4/2019 
Ingen innsigelser eller kommentarer.  

SAK 40/19  PRESENTASJON AV DET NYE FORBUNDSSTYRET  
President Tore Sannum ønsket alle nye velkommen som medlem i FS styret og deretter 
presenterte hvert medlem seg. 

SAK 41/19  PRESENTASJON AV ADMINISTRASJON OG HOVEDOPPGAVER  
Administrativ ledelse presenterte NRYF plass i den organiserte idretten, 
rapporteringskrav, generelle hovedoppgaver/prosjekter og avdelingsvise oppgaver. 
Dette for å gi de nye medlemmene et innledende overblikk over administrasjonens 
ansvars- og arbeidsfelt. 
 
Vedtak: 
FS tar presentasjonen som informasjon.  
FS ønsker jevnlig status på diverse prosjekter, som «Idretten skaper sjanser». I tillegg er 
det ønskelig med en gjennomgang av tildelingskriteriene fra NIF, vedrørende Post 2 og 
3.  Videre må det tas en gjennomgang av tidligere vedtatt Beredskapsplan, for å vurdere 
behov for oppdatering/endring. 
 

SAK 42/19  FASTSETTELSE AV MØTEDATOER 2019  
President Tore Sannum la frem forslag til møtedatoer for resten av året 2019 
 

Vedtak 
De foreslåtte møtedatoer i 2019, for det nye forbundsstyret, ble vedtatt, hhv 13/6, 22/8, 
26/9, 7/11 og 5/12.  
 

SAK 43/19  STATUS FRA ARBEIDSGRUPPEN VEDR STYRESEMINAR  
Ref Sak 35/19.  Styremedlemmene Sissel Haugslien og Jan Fredrik Furøy og GS Ellen 
Damhaug Scheel la frem et forslag for prosess vedrørende styreseminar og RPD prosess. 
Det ble foreslått et 4t styreseminar inkl administrativ ledelse i juni, for å avklare ansvar 



 

2 

 

og rollefordeling, både internt i FS og i forhold til admin.  
Deretter gjennomføres det en samling i august/september med FS og hele 
administrasjon for å diskutere RPD og handlingsplaner. 
 
Vedtak 
Styreseminar (4t) med adm.ledelse gjennomføres på neste FS møte (13/6), facilitert av 
NIFs lederkompetanseteam. I september avholdes et felles helgeseminar med FS og hele 
admin, for å diskutere forslag fra admin vedrørende handlingsplaner og igangsettelse av 
aktuelle punkter i RPD. FS har eventuelt eget møte fredag ettermiddag og admin deltar 
fra lørdag lunsj til søndag lunsj. 
 

SAK 44/19  KONSTITUERING AV FORBUNDSSTYRET 
President Tore Sannum konstituerte det nye forbundsstyret. 
 
Vedtak 
Forbundsstyrets varamedlemmer møter fast på forbundsstyremøtene.  
Med utgangspunkt i opprettholdelse av kjønnsbalansen i forbundsstyret er Arne Falbach 
første varamedlem og Marianne Skille andre varamedlem. 

SAK 45/19  REPRESENTASJON NM 2019 BLANT FS MEDLEMMER  
De NM som er fastlagt ble fordelt på FS medlemmene. Øvrige aktuelle NM vil bli fordelt 
så raskt som mulig og senest neste FS møte. 

SAK 46/19  IDRETTSTINGET 2019 FORBEREDELSER 
Visepresident Ingvild Østli innledet med en kort gjennomgang av aktuelle saker.  
Det ble diskutert Idrettstingssak 8, sak 12.2, sak 12.11, sak 12.87 og sak 13.24, i tillegg til 
kandidater til Idrettsstyret i NIF. 
 
Vedtak 
NRYF representanter på Idrettstinget har i utgangspunktet åpent mandat. Under 
stemmegiving vedrørende NIF president, skal NRYF prioriterte presidentkandidat 
stemmes på. 
 

SAK 47/19   ORIENTERINGSSAKER 

a. Ingen saker ble tatt opp 
 

SAK 48/19  ÅPEN POST 
a. Notat fra tidligere styremedlem Hallgeir Oftedal 

Saken ble utsatt til senere FS møte 

 
SAK 49/19  FS TILTAKSLISTE ved president Tore Sannum 

Saken ble utsatt til neste FS møte 


