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Sak 5                                              BERETNING 2011 – 2012 
 
 
Norges Fleridrettsforbund er etablert som et særidrettsforbund som har blitt godt kjent i norsk idrett. Vi 
har etablert gode rutiner og holdninger i forhold til økonomi, i tillegg til å bidra i jobben med bedre 
organisering og tilrettelegging for fleridrettslag i norsk idrett. 
 
Vi har sammen utarbeidet en god plattform for fremtidig utvikling og rekruttering og gode økonomiske 
rammer. Imidlertid er Norges Fleridrettsforbund fortsatt et ungt forbund og samarbeidet kan bli bedre. 
Plattformen kan utvikles, og ikke minst må tilhørigheten og kjennskapet til vårt forbund bli sterkere og 
tydeligere. 
 

 
 
Forbundsstyret 
Styret i Norges Fleridrettsforbund har i tingperioden bestått av: 
 

President  Hedi Anne Birkeland  Boccia/teppecurling 
1. visepresident  Freddy S. Bruu   Petanque 

 2. visepresident Morten Ricardsen  Friskis&Svettis  
 

Styremedlem  Rolf Hermansen  Petanque 
Personlig vara  Signe Hovind   Petanque 
Styremedlem  Arnstein Nesset   Boccia/teppecurling 
Personlig vara  Jan Otto Møller   Boccia/teppecurling 
Styremedlem  Eline Oftedal   Friskis&Svettis 
Personlig vara  Frode Meltzer   Friskis&Svettis   

 
I Tingperioden har det vært avholdt 9 styremøter og totalt 58 saker er blitt behandlet. Det har vært 
avholdt 5 AU-møter, alle disse har blitt gjennomført på telefon. 
 
 

Representasjon 
 Januar 2011 Idrettsgalla     Hedi Anne 

 Mai 2011 Idrettstinget     Hedi Anne og Eline 

 Sept 2011 Dialogmøte NIF     Morten 

 Nov 2011  Årsmøte SFF     Hedi Anne og Freddy 
 

 Januar 2012  Idrettsgalla     Hedi Anne 

 Februar 2012 Møte med KKD     Hedi Anne 

 Juni 2012      Ledermøte og ekstraordinært Idrettsting Eline og Arnstein 

 Sept 2012 Paralympics 2012 London   Hedi Anne og Arnstein 

 Sept 2012  Dialogmøte NIF     Hedi Anne  

 Sept 2012 Årsmøte SFF     Hedi Anne 
 
 

Verv i Norges Idrettsforbund  
 Integreringsutvalget   Hedi Anne Birkeland  Hele Tingperioden 

 Nestleder i NIFs valgkomité   Hedi Anne Birkeland  Hele Tingperioden 

 Utvalg for særidrettsutvalg  Hedi Anne Birkeland              Hele Tingperioden 
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Ansatte 
 Generalsekretær Ellie Lein Frem til 1. desember 2012 20% stilling 

 
Ny generalsekretær, Inger Eline Paulsen, begynner i jobben 1. mars 2013. 
 
 

 
Oppfølging av handlingsplanen 2011 – 2013. 
Handlingsplanen som ble vedtatt på tinget i 2011, er fulgt opp på følgende punkter:  
 
 

Organisasjonsutvikling 
Gjennom de to årene som har gått har forbundsstyret videreutviklet den gode samarbeidsplattformen 
som Norges Fleridrettsforbund utgjør. Bland de saker styret har arbeidet med kan nevnes:  
 

 Det er utarbeidet en organisasjonshåndbok som er lagt ut på forbundets nettsider. 
 

 Protokoller fra styremøter finnes på forbundets nettsider.  
 

 Forbundsstyret har utarbeidet retningslinjer som følges ved henvendelser fra nye idretter som 
ønsker en formell plass i NIF. Dette arbeidet har foregått i samarbeid med NIF.  
 

 Forbundsstyret har revidert Fleridrettsforbundets lov for at den skal passe NIF sin nye lovnorm. 
 

 Forbundet har deltatt på dialogmøter med NIF og har vært representert på Idrettstinget i 2011 og 
på det ekstraordinære Idrettstinget i 2012. I alle sammenhenger har FIF vært opptatt av å 
synliggjøre de aktiviteter vi representerer og sikre at rammevilkårene for våre idretter er gode.   

 

 Representanter for FIF styret har deltatt aktivt i fleridrettsforbundenes samarbeidsorgan 
Fleridrettsforum.  FIF utarbeidet et lovendringsforslag til Idrettstinget i 2011 i samarbeid med 
Norges Motorsportsforbund og Norges Kampsportforbund. Forslaget ble trukket da et annet 
lovendringsforslag ivaretok fleridrettsforbundenes interesser.  
 

 En representant fra NIF styret har deltatt på et forbundsstyre og mottar innkallinger og referat fra 
alle møtene.  

 
 
 

Rekruttering og integrering  
 Styret har lagt til rette for at seksjonene kan søke om Post 3-midler til dette arbeidet og fulgt med 

i hvordan midlene brukes.   
 

 Seksjon Friskis & Svettis mottok høsten 2010 prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering til 
prosjektet ”Sterk med trening og samhold”. Det overordnede målet for prosjektet er å forankre 
integrering i Friskis&Svettis-bevegelsen i Norge gjennom å etablere treningstilbud for fysisk og 
psykisk utviklingshemmede i foreningene. Prosjektet har gått over 2 år med en prosjektleder 
ansatt i 40% stilling f.o.m. 01.01.11. 

 

 Seksjon Friskis & Svettis har også mottatt prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering til prosjektet 
«Glød og Glede» trening for psykisk funksjonshemmede, avsluttes 31.12.2013. 
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 Seksjon Boccia/Teppecurling har mottatt prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering til «Boccia i 
skolen/SFO». Prosjektet ble avsluttet 31.12.2012.  

 

 Styret i FIF var til stede ved EM i Boccia på Hamar og fikk anledning til å lære mer om idretten og 
treffe de norske deltakerne og se dem på banen.  

 

 Styret var invitert til å være med Nordisk mesterskapet i Petanque i Frongnerparken i mai 2011.  
 
 
 

Økonomiske rammer og utvikling 
Gjennom hele perioden har tilskuddene som forbundet har fått vært konstante. 

 Forbundsstyret har gjennom hele perioden fulgt opp regnskap fra seksjonen i forhold til budsjett. 
Dette har vært gjort enklere at forbundsstyret har utarbeidet et samordnet rapporteringssystem 
for seksjonene og FIF som helhet. 

 
 

Norges Fleridrettsforbund  - i et fremtidsperspektiv 
 Medlemmer i forbundsstyret har deltatt på Særforbundenes Fellesforums møter og styret har 

holdt seg oppdatert på de diskusjoner som foregår der. Styret har også vært aktive i forhold til 
høringsuttalelser fra NIF til kulturdepartementet. Styret har engasjert seg i de prosesser som 
legger premisser for fremtidens idretts-Norge.  

 

 
Øvrige resultater 
Roger Aandalen tok bronse i boccia i Paralympics i London 2012!  
Det ble delt ut to Kongepokaler i 2011 og to 2012, henholdsvis i boccia og i petanque. 
 
2011 :  Petanque : Roger Johansen, Ståle Baksetersveen og Francois Soto, Holmestrand Petanqueklubb 

 Boccia : Vidar Johansen , Tønsberg handicapidrettslag 
 
2012  Petanque : Ole Hågensen, Benny Bel-Lafkih og Lars Storaker Bruu – Groruddalen Petanque Klubb 
 Boccia : Bård Hamnes,John Nørsterud og Olav Kolstad,  Lillehammer Helsesportlag 

 
 
 

AVSLUTNING 
 
 

Nøkkeltall for perioden 
 

 Seksjon 
Friskis&Svettis 

Seksjon  
Boccia/Teppecurling 

Seksjon  
Petanque 

TOTALT 

Lag Medlemmer Lag Medlemmer Lag Medlemmer Lag Medl. Ungdom Funksj.hemm 

2011 41 28.642 72 2.349 21 580 134 31.571 3.163 1.681 

2012 41 25.864 70 2.450 18 593 129 28.907 3.009 1.986 

 
Perioden 2011 til 2013 har vært preget av godt samarbeid og en god samlet forståelse for seksjonenes 
egenart og utfordringer.  


