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Åpning
Åpning

Sak i

Eline Oftedal

president, Norges Fleridrettsforbund

Godkjenning av de frammotte representanter
Komplett deltakerliste vil bli utdelt på Tinget.

Sak 2

Godkjenning av forretningsorden
Ledelse, taletid m.v.
Forhandlingene ledes av den valgte ordstyrer.

1

Ingen har rett til å få ordet mer enn 3 ganger i samme sak med unntak av
innlederen. Taletiden begrenses til 5 min, første gang, 2 min, annen gang og i
min. tredje gang. Ordstyrer har rett til å fremme forslag om forkortet taletid og om
strek etter de inntegnede talere. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn 1
gang og høyst i min, til hver sak.

2

Forslag
Forslag må leveres skriftlig til ordstyreren, undertegnet med forslagstillerens navn
og forening. Forslag som opptas, men som på forespørsel fra ordstyrer ikke får
støtte fra andre representanter, bortfaller. Nye forslag kan ikke framsettes når strek
er satt.

3

Avstemninger
Skriftlig avstemning skal foretas når det forlanges. Om avstemninger ved valg, jfr.
NlFs lov § 2-21. Ved skriftlig avstemninger benyttes de stemmesedler som
ordstyreren bestemmer. Opptelling ved avstemninger foretas av den valgte
opptellingskomiteen og sekretær, når ordstyreren ber om det.

4

Protokoll
Protokollen føres av valgte sekretær. I protokollen innføres alle forslag,
avstemninger og vedtak. Protokollen skal godkjennes og undertegnes av 2 valgte
representanter.

Sak 3
3.1
3.2
3.3
3.4
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Valg av Tingets funksjonærer
i ordstyrer
2 sekretærer
2 representanter til å
underskrive protokollen
2 personer til
opptellingskomiteen:

: Mette M Berg
Anne Ottestad, Jeppe Hansson
Velges på Tinget
: Karsten ølstad
: Arild Skjæveland

Norges Fleridrettsforbunds Ting, 20. mars 2021

Sak 4

Godkjenning av sakliste og tidsplan

Lørdag 20. mars
12:45
13:15

—

—

13:10

Registrering

14:45
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Avslutning
—

-

Sak 5

Beretning 2019

—

2020

Styrets forslag til beretning for 2019 2020
-

Styrets sammensetning
Styret har i Tingperioden bestått av:
President
1. visepresident
2. visepresident

Eline Oftedal
Roger Aandalen
Signe Hovind

Friskis&Svettis
BoccialTeppecurling
Petanque

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Eli Gjengstø
Vigdis Bruun
Thor Carlsen

Petanque
BoccialTeppecurling
Friskis&Svettis

Personlig vara
Personlig vara

Bjørn Vidnes
Vigdis Mørdre
Egil Olsen
Randi Borgen

Petanque
BoccialTeppecurling
BoccialTeppecurling
Friskis&Svettis

Personlig vara

11.10.20
02.12.20
-

-

I Tingperioden har det vært avholdt 11 styremøter og totalt 57 saker er blitt behandlet.
Arbeidet i styret har vært preget av godt samarbeid og engasjement.
Ansatte
Generalsekretær

Jeppe Hansson

Hele perioden

20% stilling

Verv i Særtorbundenes Fellesorqanisason (SFF)
Styremedlem
Eline Oftedal
09.09.20
Styreleder
Eline Oftedal
09.09.20-
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Confédération Européenne de Pétangue
Generalsekretær
Signe Hovind

Hele perioden

Representasjon
Mai 19/sep20
Mai 19
Hele perioden
Hele perioden

Eline, Jeppe
Eline, Jeppe
Hele styret
Eline, Jeppe

Arsmøte, Særforbundenes Fellesorganisasjon
ldrettstinget, Norges ldrettsforbund
Andre møter, Norges ldrettsforbund
Medlemsmøter, SFF

Samarbeid i norsk idrett
I tillegg til å være til stede på viktige arenaer innen norsk idrett, har styret tatt initiativ til
samarbeid med flere særforbund med mål om å sette voksenidrett på agendaen.
Forbundet har bidratt aktivt blant annet gjennom høringer fra Norges ldrettsforbund (NIF) i
moderniseringsprosessen, framtidig organisering av norsk idrett og idrettens anleggspolitikk.
Ved høringer gis seksjonene mulighet til å komme med sine synspunkter og forbundets
høringsuttalelser baserer seg på det og på hva som ivaretar medlemmenes interesser.
Rent Særforbund
Norges Fleridrettsforbund ble i desember 2018 sertifisert som «Rent særforbund» for en toårs periode. Det gir både lag, seksjoner og forbund en økt status, men også forpliktelser.
Fleridrettsforbundet har utviklet en egen policy, handlingspian og beredskapsplan for
antidopingarbeidet. Forbundet ble re sertifisert i desember 2020 for en ny 2-års periode.
Koronapandemien
Norges Fleridrettsforbund
12. mars 2020 informerte statsminister Erna Solberg om at den norske regjeringen innførte
de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid. Ett av tiltakene var en fullstendig
nedstenging av norsk idrett. Gjennom resten av 2020 har koronarestriksjonene innen idretten
variert både nasjonalt og lokalt. Koronasituasjonen har i meget sterk grad påvirket idretten og
NIF har derfor bestemt at idrettsregisteringen 2019 skal danne grunnlaget for tildeling av
postmidler i 2021. Myndighetene har kommet med ulike økonomiske tiltakspakker for
idretten, men dessverre har disse i liten grad vært til hjelp for idrettslagene i
Fleridrettsforbundet og for forbundet sentralt. Myndighetene har også gitt mulighet til
gunstige permitteringsordninger, men ingen ansatte i Flerdrettsforbundet har vært permittert i
løpet av 2020.
Petangue
I likhet med resten av idretts-Norge var Petanque medio mars tvunget til å stenge ned alle
aktiviteter. Treninger og resterende turneringer i våre innendørshaller måtte avlyses, og
innendørssesongen 2019/2020 ble dermed forkortet. Med et allerede stramt budsjett ble
dette særlig merkbart for Vestby Petanque Hall.

Petanque har langt flere spillere i risikosonen enn de fleste andre idretter, og deres sikkerhet
har vært av høyeste prioritet, samtidig som vi har hatt fokus på å tilpasse og igangsette våre
aktiviteter hensyntatt de restriksjoner og muligheter myndighetene har satt. Organiseringen
og avveiningen har uten tvil vært krevende.Gjennom flere styremøter, hvorav to
ekstraordinære, ble flere scenarioer for oppstart av spill og turneringer planlagt, med
intensjon om umiddelbar iverksettelse. Herunder ligger spesielle smittevernstiltak, revidert
terminliste, gjennomføring av digitalt mesterskap og endrede krav til arrangører. Prekært var
også utsettelsen av det planlagte norgesmesterskapet, og styrets arbeide med alternative
løsninger.
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For klubbene medførte den uvanlige sesongen logistikkutfordringer med flere spillearenaer,
innhenting av kontaktinformasjon, innkjøp av smittevernutstyr og delvis bortfall av
kioskinntekter. Klubber med innendørshaller har hatt spesielle utfordringer, da
myndighetenes kompensasjonsordninger ikke har vært tilpasset deres behov. For spillere
som satser har avlyste internasjonale turneringer og mesterskap vært en tilleggsbelastning,
ikke bare med tanke på landslagsdeltakelse, men også manglende kontinuitet og sparring.
Spillere og klubber viste gjennom hele sesongen en enestående evne til å tilpasse seg, og
miljøet som helhet virker å ha kommet styrket ut av utfordringene. Deltakerantallet på de
ulike turneringene har vært uvanlig godt, attpåtil rekord under NM.
Den kommende utfordringen er å beholde spillegleden også i 2021, unngå frafall i
medlemsmassen og tilknytte oss miljøer som har sprunget ut rundt omkring i Norge i løpet av
annerledesåret 2020
Bocci a/teppecu ri ing
Seksjonen 2020 startet med å arrangere et trenerkurs for renneassistenter og det ble avholdt
to stevner i Norgesserien. Planer var lagt for et nordisk mesterskap, teppecurling prosjekt,
vårt første direkte sendte NM på NRK og mye stevneaktivitet. I mars når koronapandemien
brøt ut ble alle stevner, konkurranser og treninger hos våre klubber avlyst. Dette gjorde vi i
likhet med resten av idretts Norge. Da over 70 % av våre utøvere er mennesker i
risikogruppen tok vi ingen sjanser og avlyste i første omgang all stevneaktivitet ut sommeren.
Flere av våre klubber har ikke hatt en organisert trening siden slutten av februar mens andre
har fått trent i noen uker, før det stengte av igjen. Nordisk mesterskap ble utsatt til 2021 og
her satt vi igjen med en stor regning vi ikke fikk dekket over kompensasjonsordningen.
Denne ble betalt sammen med de andre nordiske landene. NM-uka ble avlyst og når året
var omme ble siste stevne, SA-FRE-MO.
Team Norway fikk i 2020 ikke reist på noen internasjonale turneringer. Alle turneringene,
som vårt internasjonale særforbund arrangerer, ble avlyst i mai. Vi var kvalifisert til to av
disse turneringene, både World open og regional open. Team Norway arrangerte 4
samlinger under pandemien med fokus på smittevern, samhold og bocciaglede. Her hadde vi
løpende dialog med utøvere, assistenter og kommuneoverleger for å sikre tryggest mulig
gjennomføring.
2020 ble året da seksjonen måtte tenke nytt og finne alternative måter å arrangere kurs,
konkurranser og møteplasser. Vi arrangerte Trener kurs del i og avholdt de fleste styremøter
digitalt. Vi utviklet en ny konkurranseform som høstet mye positive tilbakemeldinger. En
online konkurranse man enten kan gjøre hjemme eller på trening. Denne konkurranseformen
vil fortsette i årene som kommer. Vi utviklet en ny hjemmeside som er mer brukervennlig for
våre medlemmer og vi arrangerte for første gang BocciaTC Hederskveld. Mange av disse
tiltakene kom på grunn av pandemien, da vi var nødt til å tenke nytt.
Seksjonen må være på tå hev når pandemien forsvinner. Tilbudet må være der slik at våre
medlemmer og utøvere kan få oppleve boccia- og teppecurling glede igjen. Våre utøvere
trenger å finne tilbake til det samholdet og felleskapet vi hadde før pandemien brøt ut. Vi er
usikre på hvordan pandemien har påvirket medlemsmassen, men ut ifra samtaler med våre
klubber vil de fleste vende tilbake igjen. De siste årene har medlemstallet vårt økt i Boccia
mens det har vært stabilt i Teppecurling og vi skal gjøre alt i vår makt for at dette fortsetter.
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Friskis&Svettis
Alle F&S-foreninger måtte umiddelbart stenge all trening 12 mars. Idrettslagene etablerte
raskt et treningstilbud på livestream og ulike former for utendørstrening innenfor til enhver tid
gjeldende koronarestriksjoner. Etter hvert som myndighetene myknet opp restriksjonene ble
derfor treningstilbudet utvidet til også innendørs, men med deltakerbegrensning.
Ikke overraskende har foreningene mistet mange medlemmer. Foreløpige tall viser et fraf all
på om lag 15%. Dette har selvsagt også gått hardt utover økonomien, spesielt for de største
foreningene som har hatt store ufravikelige utgifter til blant annet leie av lokaler. Eksempelvis
er F&S Oslo teknisk konkurs og kan bare drive videre på grunn av at gårdeier så langt har
akseptert betalingsutsettelse. Vi har lagt stort press på NIF for å få utvide kompensasjons
ordningene. NIF har tatt utfordringen, men dessverre uten å lykkes så langt.
F&S Norge har gjennom pandemien gjennomført 20 digitale koronamøter med til sammen
700 deltakere. Digitale møter er en ypperlig møteplass, som også vil videreføres etter at
pandemien er over.
2021
Dessverre har en ny koronabølge skylt innover Norge og vi må forberede oss på nye
begrensninger utover året. Signalene fra myndighetene er at vi først til høsten 2021 vil
komme tilbake til normalen. Dette betyr at mange av våre idrettslag vil få ytterligere
utfordringer i 2021.

Medlemmer
Seksjoner/år
Boccia
Teppecurling
Petangue
Friskis&Svettis
Totalt

2018
i 973
287
639
16 152
19 052

2020*

2019
2 029
285
579
15 428
18 321

Ikke klart
Ikke klart
Ikke klart
13.528

*

Da NIF har endret tidspunktet for idrettsregistreringen fra januar til april, er ikke NIF-medlemstallene for 2020
klare. F&S har imidlertid inn rapportert sine medlemstall til F&S Riks.

Med sine 18321 medlemmer i 2019 var Norges Fleridrettsforbund det 22. største av 55
særforbund i Norges Idrettsforbund.
Styret i Norges Fleridrettsforbund ber Tinget om å fatte følgende vedtak:
Den framlagte beretning for Norges Fleridrettsforbund for 2019
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-

2020 godkjennes.
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Sak 6

Regnskap for 2019 og 2020

Styrets forslag til regnskap for 2019 og 2020 med kontrollkomiteens beretninger og
revisors beretninger
Styret i Norges Fleridrettsforbund ber Tinget om å fatte følgende vedtak:
De framlagte regnskapene for Norges Fleridrettsforbund for 2019 og 2020 godkjennes.
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Å rsregnskap
Norges Fleridrettsforbund

2019

Norges
Flerid rettsforbu nd

Norges Fleridrettsforbund
Resultatregnskap 2019

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

INNTEKTER
Sponsor- og salgsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre inntekter

NOTE

2
3

Sum driftsinntekter
KOSTNADER
Varekostnad
Lønns- og personalkostnader
Tilskudd
Andre driftskostnader

4
6
5

Sum driftskostnader

2019

2018

314 567
7834405
2681594

495 439
6 875 217
3 906 599

10 830 565

11277255

207 280
4500486
1371019
4836086

64
4371
1 383
5 488

728
922
681
689

10914871

11309020

Driftsresultat

-84 306

-31 765

Finansposter
Finansinntekter
Finanskostnader

136 651
14 184

124 704
13 579

Sum finanskostnader

122467

111 125

38 161

79 360

38161

179360
-100000

38 161

79 360

ARSRESULTAT

Disponering av årets resultat
Til/fra egenkapital
Nordisk Mesterskap 2018
Sum disponering

11
11

I.

Norges Fleridrettsforbund
Balanse per 31 .desem ber

EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer
Varelager
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

NOTE

2019

888
653
639
180

393421
751 298
95917
1 240 636

5 597 224
2 471 953
8069 177

627 277
6 642 851
7 270 128

Sum omløpsrnidler

8 927 356

8 510 764

SUM EIENDELER

8 927 356

8510764

Bankinnskudd, kontanter o.I.
Bankinnskudd i konsernordningen til NIF
Andre bankinnskudd
Sum bankinnskudd, kontanter o.l

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital med selvpàlagte restriksjoner
Verdikampanje (Verditog, jympa og versturne)
Petanqueanlegg
Fond Friskis og Svettis oppstartsmidler
Folkehelse
Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner

7
8
9

14
10

227
532
97
858

2018

11
11
11
11

50 000
500 000
89199
156 219
795 418

11
li

3 394 522
38161
3 432 683

3315162
79 360
3 394 522

Sum egenkapital

4 228 100

4189940

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skatt og offentlige avgifter
Fond for stiftelse og etablering
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

625
362
2 160
i 551
4 699

827
054
142
233
256

219 804
339 367
2079922
i 681 733
4 320 826

Sum gjeld

4699256

4320826

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8927356

8510764

Annen egenkapital
Egenkapital
Àrsresultat etter disponeringer
Sum annen egenkapital

13
12

50
500
89
156
795

000
000
199
219
418

Oslo.

Eline Oftedal
President

Roger Aandalen
1. Visepresident

Signe Hovind
2. Visepresident

Thor Carisen
Styremedlem

Vigdis Bruun
Styremedlem

Eli Gjengstø
Styremedlem

Jeppe Hansson
Generalsekretær

Norges Fleridrettsforbund
Noter til regnskapet 2019
Note i

Regnskapsprinsipper
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak i Norge.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et âr er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassitisering av kortsiktig
og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til gwnn.
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap, Avsetning til tap gjøres pà grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
Bankinnskudd, kontanter ol.
Bankinnskudd, kontanter at. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som
er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektstøres når de er opptjent.
Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.
Barteravtaler inntektsiøres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Motsvarende
kostnader blir kostnadsført i samme periode.
Periodiseringsregler
Utgifter kostnadstøres i samme periode som tilhørende inntekt
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger.
Skatter
Norges Fleridrettsforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Note 2

Offentlige tilskudd
Regnskapsposten består av:
NIF, Post 2 Ordinær
NIF, Post 2 Integreringstilskudd
NIF, Post 2- Utviklingsorientert Ungdomsidrett
NIF, Post 3 barn-, unge- og bredde
NI F, OLT- stipend, Olympiatoppen, prosjektstøtte Boccia
NIF, Utstyrsmidler
NIF, Rammetilskudd korreksjon IT kostn.
Andre Tilskudd
Sum

2019
3 255 475
1 329 671
514 413
2 305 902
36 000
57 643
64 843
270 457
7834405

2018
2 833
1 371
449
2 050

Andre inntekter
Regnskapsposten består av:
Kursinntekter, deltakeravgifter, medlemskontingenter
Mva refusjon
Lisenser
Viderefakturering
Egenandeler og andre inntekter
Sum

2019
929 557
501 457
73 203
0
i 177 377
2 681 594

2018
2 107
474
92
288
943
3 906

-

-

-

Note 3

963
334
412
204
0
0
64 843
105 461
6875217

901
066
900
595
137
599

Norges Fleridrettsforbund
Noter til regnskapet 2019
Note 4

Lønns- og personalkostnader
Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgitl og andre personalkostnader samlet for administrasjon,
trenere, støtteapparat og andre,
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Styrehonorar
Andre lønnskostnader
Sum

2019
3563450
555 858
320 037
0
61 141
4 500 486

2018
3482778
540 719
306 680
17 500
24 245
4 371 922

Gjennomsnittlig antall ansatte
5
Lønn, inkl. feriepenger, til Generalsekretær utgjorde kr. 736.921.
Andre godtgjørelser utgjorde kr. 10.929.
Innbetalt OTP for Generalsekretær i 2019 er kr. 1 35.306
Revisjonshonoraret er kostnadsført med kr 56.904 inkl.mva til lovpålagt revisjon og kr 6.125 til andre attestasjonstjenester.
Forbundet har ytelsesbasert pensjonsordning som tilfredstiller lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Note 5

Note 6

Note 7

5

Andre drittskostnader
Regnskapsposten består av:
Kontorkostnader
IT-kostnader
Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter
Reise- og oppholdskostnader

2019
922
376
461
1 745

Andre kostnader (inkludert avsetning er)
Sum

1 328 681
4836086

I 072 764
5488689

Tilskudd
Regnskapsposten består av :
Tilskudd til idrettslag
Sum

2018
i 371 019
1371019

2018
1 383 681
1383681

Varelager
Regnskapsposten består av :
Markedsmateriell
Rana
Boccia & Teppecurling
Sum

2019
105 862
102905
19 121
227888

2018
265 705
127716
0
393421

2019
47 851
6 854
42 934
97639

2018
21 075
64 842
10 000
95917

EK
EK
Selvpàlagt
B&TC
Fleridrett restriksjon
1 439 438 107 349
795 418

Sum
EK
4 189 940

Note 8

Kundefordringer
Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer på kr 100.000.

Note 9

Andre kortsiktige fordringer
Regnskapsposten består av:
Forskuddsbetalte kostnader
Opptjente inntekter
Andre kortsiktige fordringer
Sum

Note 10

Bankinnskudd
Av likvide midler utgjør bundne skattetrekksmidler kr 232.334 og bundne fondsmidler kr. 2.239.618.

Note 11

Egenkapital
Egenkapital pr 01.01.
Arets endrtng i egenkapital:
Àrets resultat til annen egenkapital:

EK
EK
Petanque
F&S
1 486 835
265 365

52 831

-23 432

8 763

i 539666

241 933

i 448201

813
865
912
817

2018
1 594
420
467
I 933

468
420
980
058

38 161

Selvpåfagte restriksjoner.

Egenkapital pr. 31.12

107349

795418

4228100

Norges Fleridrettstorbund
Noter til regnskapet 2019
Note 12

Note 13

Annen kortsiktig gjeld
Regnskapsposten består av:
Avsatte feriepenger
Avsetninger
Sum

2019
362 700
1 188 533
i 551 233

2018
337 781
I 343 952
1 681 733

Fond for Stiftelse og Etablering
Regnskapsposten består av
Fondsdisposisjon ved årets begynnelse
Renter
Innbetalinger Lån Foreninger
Kostnader knyttet til Fondet
Fondsdisposisjon ved årets slutt:

2019
2 079 921
14969
81 000
-15 749
2 160 142

2018
i 748 342
5282
326 297
0
2 079 921

Stiftelsen Friskis & Svettis utstyr og etablerfond ble stiftet 27.04.2009. Dette er penger øremerket til
utlån til Friskis & Svettis foreningene ved etablering av egne lokaler eller innkjøp av dyrt treningsutstyr,
Pengene forvaltes av Fondsstyret og fondet består av innbetalte fondsbidrag fra alle Friskis & Svettis foreninger.
Det blir ført et eget fondsregnskap som er registrert i Brønneysund.

Note 14 Fordringer på NIF I konsernkontoordnlngen
Norges Fleridrettsforbund er deltager i en konsernkontoordning i DNB administrert av NIF.
Deltagerne i ordningen er overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser
som følger av, eller mâtte oppstå i andledning av ordningen. Banken har rett til å motregne i konti
utenfor konsernkontoordningen som deltagerne til enhver tid har i banken, og ethvert krav banken måtte
ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet. Netto fordring på konsernkonto klassitiseres
som andre kortsiktige fordringer. Netto gjeld på konsernkonto klassifiseres under annen kortsiktig gjeld.
Midlene på konsernkonto har tilsvarende likviditet som ordinær bankonto ved at Norges Fleridrettsforbund
til enhver tid har tilgang til innestående midler på konsemkonto.
Pr 31.12 utgjør forbundets netto fordring på konsernkonto kr 5.597.224.

Note 15

Covid-19 Pandemien 2020
På tidspunktet for avleggelse av regnskapet er det usikkerhet knyttet til de økonomiske konsekvensene som følge av
koronautbruddet. Alle idrettsarrangementer er stoppet av myndighetene med virkning fra 12. mars 2020.
Det er ikke mulig å tallfeste hvilken betydning dette får for drift og den finansielle situasjonen I fremtidige perioder.
Styret og generalsekretæren bekrefter likevel at sâ langt man kan vurdere situasjonen av denne beretningen,
er forutsetningen for fortsatt drift tilstede.
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Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i
dokumentet ikke har blitt endret.
Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i
dokumentet, med Penneo validator https//penneo.com/vaIidate
-

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ettAdobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

STYRET I NORGES FLERIDRETTFORBUND ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2019
1.

Styrets sammensetning
Styret har i 2019 bestått av følgende personer:
Roger Aandalen
President
Eline Oftedal
Thor Carlsen
2. visepresident
Signe Hovind
Vigdis Bruun
Styremedlem
Eli Gjengstø

1. visepresident
Styremedlem
Styremedlem

Norges Fleridrettsforbund har sitt kontor i Oslo, Ullevål Stadion. Forbundet består av tre
seksjoner; Petanque, Boccia/Teppecurling og Friskis&Svettis. Virksomheten har som
hovedmål å legge forholdene til rette for lagene innen seksjonene, slik at de kan tilby
aktiviteter til sine medlemmer. Virksomhetens art er å tilby idrett, mosjon og fysisk aktivitet
for sine medlemmer.
2.

Norges Fleridrettsforbund stilling og Økonomiske resultat av virksomheten
Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2019
med tilhørende noter og kommentarer et riktig uttrykk for forbundets stilling og resultat av
virksomheten. Styret foreslår at det framlagte regnskapet fastsettes som forbundets
resultatregnskap og balanse.
Utover det som fremgår av årsregnskapet, kjenner ikke til styret til andre forhold som har
innvirkning på Norges Fleridrettsforbund sin økonomiske stilling. Etter utgang av
regnskapsårene har det ikke inntruffet forhold som det ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret
og som er viktig for å bedømme Norges Fleridrettsforbund resultat og stilling. Styret
bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.
Revisor for regnskapsåret 2019 var revisorfirmaet as Revision.

3.

Ansatte
Ved regnskapsårets slutt har Norges Fleridrettsforbund (FIF) følgende
Jeppe Hansson
Generalsekretær, Fleridrett
Karsten Ølstad
Fagkonsulent, Boccia/Teppecurling
Landslagstrener/rekruttering, Boccia/Teppec. Egil Lundin
Arild Skjæveland
Fagkonsulent, Petanque
Jeppe Hansson
Daglig leder, Friskis&Svettis
Christina Engebretsen
Fagkonsulent, utdanning, Friskis&Svettis
Fagkonsulent, kommunikasjon, Friskis&Svettis lda Westgaard
Anne Ottestad
Prosjektansvarlig para, Friskis&Svettis
Ida Sundar Myklebust
Prosjektmedarbeider, sosiale medier, F&S

ansatte:
20%
100%
50%
20%
80%
100%
100%
50%
50%

Det har ikke vært skader eller ulykker i tilknytning til virksomheten. Forbundet har full
likestilling mellom kvinner og menn.
4.

Styregodtgjørelse
Det ble i 2019 ikke utbetalt styregodtgjørelse.

5.

Ytre miljø og indre miljø
Vår virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Vår virksomhet har et godt arbeidsmiljø i
relativt nye lokaler. Det er minimalt sykefravær i virksomheten. De ansatte har mulighet til å
trene en time pr uke i eller i tilknytning til arbeidstiden.

6.

Disponering av over/underskudd
Driftsoverskuddet for 2019 ble på kr 38.161. Det fordeler seg på følgende måte:
*
• Friskis&Svettis
52.831
i
*
• Boccia/Teppecurling
8.763
2
*
23.432
• Petanque
3
-

1.
2.
3.

Overskuddet føres til seksjon Friskis&Svettis sin egenkapital
Overskuddet føres til seksjon Boccia/Teppecurling sin egenkapital
Underskuddet trekkes fra seksjon Petanque sin egenkapital

Oslo, 13. aug 2020

Eline Oftedal
President

Roger Aandalen
1. visepresident

Signe Hovind
2. visepresident

Thor Carlsen
Styremedlem

Vigdis Bruun
Styremedlem

Eli GjengstØ
Styremedlem

Jeppe Hansson
Generalsekretær
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en betrodd tredjepart, All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig
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Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet
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Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i
dokurnentet, med Penneo validator https://penneo.com/validate
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Hvordan bekrefter at dette dokurnentet er orginalen?
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KONTROLLKOMITEENS BERETNING TIL NORGES FLERIDRETTSFORBUND FOR 2019

Kontrollkomiteen for tingperioden 2019
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Eivind Mykland
Trond Rekdahl
Mette Land Magnusson
Hans Opsahl

—

2021 består av:
Friskis&Svettis
Petanque
Boccia og teppecurling
Friskis&Svettis

Kontrolikomiteen har mottatt styreprotokoller fra forbundet og seksjonene, samt
regnskapsdokumenter i henhold til regnskaps- og revisjonsbestemmelser for Norges
ldrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, samt protokoll fra Tinget 2019 som
inneholder forbundets handlingsplan for perioden.
Komiteen har vurdert styrets disposisjoner i forhold til lover, vedtak, bevilgninger og
økonomiske rammer basert på tilgjengelig dokumentasjon. Komiteen har vurdert foretatte
disposisjoner i forhold til brukte midler og den vedtatte handlingsplanen fra Tinget 2019.
Komiteen har også sett på handlingsplanene til de tre seksjonene.
Det er komiteens vurdering at forbundet så langt har gjennomført og gjort sine disposisjoner i
henhold til vedtatte handlingsplaner og lykkes med dette.
De tre seksjonene har i sine handlingsplaner fokus på rekruttering og vekst. Komiteen ser at
det er utført aktiviteter og brukt midler på dette. Komiteen kan imidlertid konstatere at
medlemsutviklingen ikke går som man skulle ønske.
Komiteen vurder at de økonomiske disposisjoner er i samsvar med lov og beslutninger fattet
av Tinget og seksjonsårsmøter.
Komiteen påpekte før siste Ting i 2019 at det var vanskelig å kontrollere regnskap opp mot
budsjett da disse ikke forelå på samme format. I tillegg ble det påpekt at protokollene ikke
var tydelig merket med seksjon. Dette har nå blitt endret på en god og tilfredsstillende måte.

12. oktober2020

Eivind Mykland
leder

Trond Rekdahl
medlem

Mette Land Magnusson
medlem

Hans Opsahl
medlem
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Rapport om faktiske funn vedrørende Norges Flerid rcttsforbun(1

Norges F[cridrcttsforbund har rapportert et søknadsgrunnlag (driftskostnader redusert med
generelle avgrensninger og fradragsposter) på kr. 8 690 281 til Norges Jclrettsforbund.
Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og lister disse opp nedenfor
vedrørende Norges Fleridrettsforbunds rapporteting av søknadsdata til Norges Idrettsforbund
om merverdiavgifis-kompensasjon for frivillige organisasjoner i henhold til “Forskrift om
merverdiavgifiskompensasjon for frivillige organisasjoner” fastsatt av Kulturdepartementet 23.
oktober 201 8 i medhold av Stortingets hudsjeitvedtak. Søknadsgrunnlaget er basert på
regnskapsårct 2019. Vårt oppdrag ble utftrl i samsvar mcd ISRS 4400 «Avtalte
kontrolihandlinger». 1-lancllingene ble utført kun for å bistå dere i vurderingen av riktigheten av
de deler av søknadsgrunnlaget som inngår i de avtalte kontrollene og oppsummeres som følger:

i) Vi har kontrollert at regnskapet til Norges Fleridrettsforbund er revidert av registrert—,
statsautorisert revisor eller kommunerevisor og at regnskapet og årsmeldingen er
behandlet og godkjent på årsmøtet eller av annet kompetent organ. Videre har vi
kontrollert at totale clriftskostnadcr som er rapportert til Norges Idrettsforbuncl fra
Norges Plcridrcttsforhund stemmer med det rcviderte og godkjente regnskapet.
1(on troll av kostna(ler

Som

faller utenfor ordningen

2) Vi har ved forespørsel kontrollert at Norges Ileridrettsforbund har foretatt en vurdering
i henhold til forskriften § 6 bokstav a) om kostnadene som inngår i søknadsgrunnlaget
skjer til bruk i den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten.
3) Vi har ved kontroll mot bilag kontrollert at de 15 belopsmessig største tiansaksjonene
kostnadsfort so vedlikehold for bygg, anlegg og annen fast eiendom er kostnader som
etter Skattcloven § 6-Il ville vært fradragsberettiget vedlikehold,jf forskrifi,en § 6
bokstav b).

4) Vi hat’ kontrollert at kostnadsførte avskrivninger knyttet til bygg, anlegg og annen fast
eiendom er korrekt trukket ut av søknadsgrunnlaget, jf. forskriften § 6 bokstav c).
5) Vi har kontrollert at kostnadsførte drifts- og vedlikeholclskostnader for bygg, anlegg og
annen fast eiendom som er mcdtatt i søknaclsgrunnlaget ikke er kostnader knyttet til
utleiejf. forskriften § 6 bokstav d). Kontrollen er basert på stikkprøver av 15
transaksj oner
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Kontroll av fradragaposter
6) Vi har, jf. forskriften §7 andre ledd bokstav a), kontrollert at Norges Fleridrettsfbrbund
a. sine 15 største kontantoverfaringer til utlandet er med i fradragsposten.
b. har utarbeidet oversikt over lennskostnader knyttet til personell stasjonert i
utlandet som ikke er omfattet av punktet om kontantoverforinger (lønn til
utenlandsstasjonerte utbetalt til konto i Norge), og at det er gjort fradrag for
disse kostnadene i søknadsgrunnlaget
e. har utarbeidet en oversikt over øvrige kostnader i utlandet, og at det er gjort
fradrag for disse kostnadene i søknadsgrunnlaget.
7) Vi har kontrollert at Norges Fleridrettsforbund jf. forskriften §7 andre ledd bokstav b)
har gjort fradrag i søknadsgrunnlaget for de totale drlftskostnadene knyttet til den
merverdiavgiftspliktige delen av virksomheten. Kostnader som ikke er
merverdiavgiftspliktige men som er knyttet til den avgifLspliktige delen av
virksomheten (eksempelvis lønnskostnader, del av folleskostnader, avskrivinger osv.)
er også trukket ut. Vi har ikke kontrollert riktigheten av de totale driftskostnadene
knyttet til den merverdiavgiftspliktige delen av virksomheten, men bare kontrollert at
Norges Pleridrettsforbund har hatt riktig forståelse for hvordan fradragsposten skal
beregnes.
8) Vi har kontrollert at Norges Pleridrettsforbund jt forskriflen §7 andre ledd bokstav c)
har gjort fradrag i søknadsgrunnlaget for de totale drlftskostnadene knyttet til
overføringer til andre organisasjoner og overføringer mellom ledd i samme
organisasjon. Vi har ikke kontrollert riktigheten av de totale driftskostnadene knyttet til
overføringene til andre organisasjoner og overføringer mellom ledd i samme
organisasjon, men bare kontrollert at Norges Pleridrettsforbund har hatt riktig forståelse
for hvordan fradragsposten skal beregnes.
9) Vi harjf. forskriften §7 andre ledd bokstav d) kontrollert at Norges Fleridrettsforbund
har gjort fradrag i søknadsgrunnlaget for de totale driftakostnadene knyttet til den
delen av virksomheten som er kompensasjonsberettiget gjennom
merverdiavgiftskompensasjonsloven, herunder frivillige organisasjoner som på vegne
av kommune eller fylkeskommune produserer helse-, undervisnings- eller sosiale
tjenester som kommune eller frlkeskommune er lovpålagt å utføre. Vi har ikke
kontrollert riktigheten av de totale drifiskostnadene knyttet til den delen av
virksomheten som er kompensasjonsberettiget gjennom
merverdiavgifiskompensasjons-loven, men bare kontrollert at Norges
Pleridrettsforbund har hatt riktig forståelse for hvordan fradragsposten skal beregnes.
Generelt
10) Vi har kontrollert at Norges Fleridrettsforbund har utarbeidet dokumentasjon på
eventuelle kostnader som faller utenfor ordningen (avgrensninger) og eventuelle
fradragsposter. Vi har ikke kontrollert riktigheten av kostnadene som faller utenfor
ordningen eller riktigheten av fradragspostene i større utstrekning enn hva som inngår i
punktene I til 8, men kontrollert at Norges Pleridrettsforbund har utarbeidet
dokumentasjon på de aktuelle postene og at beløpene som er rapportert til Norges
Idrettsforbund stemmer med dokumentasjonen.

as.revision’
Vi

funn nedenfor:
1. Regnskapet for 2019 er revidert av AS Revisjon v/Jon Inge Solberg, og regnskapet
er behandlet og godkjent av styret.
2. Vi har forespurt og fått bekreftet at nødvendige vurderinger i henhold til forskriften
§ 6 bokstav a) er gjort.
3. Ikke aktuelt.
4. Ikke aktuelt.
5. Ikke aktuelt.
6. Vi har kontrollert og funnet i orden at Norges Fleridrettsforbunds
a. sine I 5 største kontantoverføringer til utlandet er med i ft’adragsposten.
b. har utarbeidet oversikt over lønnskostnader knyttet til personell stasjonert i
utlandet som ikke er omfattet av punktet om kontantoverføi’inger (lønn til
utenlanclsstasjonerte utbetalt til konto i Norge), og at det er gjort fradrag for disse
kostnadene i søknadsgrunnlaget.
c. har utarbeidet en oversikt over øvrige kostnader i utlandet, og at det er gjort
fradrag for disse kostnadene i søknadsgrunnlaget.
7. Vedrørende fradrag for totale clriftskostnader knyttet lii mva-pliktig (tel av
virksomheten: Kontrollert og funnet i orden.
8. Vedrørende fradrag for totale driftskostnader knyttet til overforinger til andre
organisasjoner og overføringer mellom ledd i samme organisasjon: Kontrollert og
funnet i orden.
9. Ikke aktuelt.
10. Kontrollert og funnet i orden.

rapporterer vire

Siden de ovenstående kontrollhandlingene hverken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i
samsvar med i’evisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk fot’ noen sikkerhet for at søknaden om
kompensasj on for merverdiavgift ikke inneholder vesentlige feil.
Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller begrenset
revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap
og blitt rapportert til dere.
Vår rapport ei’ utelukkende utarbeidet fot’ det formål som er beskrevet i første avsnitt i denne
rapporten og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål.
Rapporten vedrorei’ kun de deler av soknadsgrutmlaget som et’ spesifisert ovenfor og omfatter
ikke søknaden som helhet.
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Årsregnskap
Norges Fleridrettsforbund

2020

Norges
Fleridrettsforbu nd

Norges Fleridrettsforbund
Resultatregnskap 2020

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

2020

2019

418 352
7005743
3289989

314 567
7 834 405
2 681 594

10 714 084

10 830 565

7617
4524214
1811106
3635154

207 280
4 500 486
i 371 019
4 836 086

9 978 091

10 914 871

Driftsresultat

735 992

-84 306

Finansposter
Finansinntekter
Finanskostnader

112068
13 105

136 651
14 184

98 963

122 467

834 955

38 161

834955

38161

834 955

38 161

INNTEKTER
Sponsor- og salgsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre inntekter

NOTE

2
3

Sum driftsinntekter
KOSTNADER
Varekostnad
Lønns- og personalkostnader
Tilskudd
Andre driftskostnader

4
6
5

Sum driftskostnader

Sum finanskostnader
ARSRESuLTAT

Disponering av årets resultat
Til/fra egenkapital
Sum disponering

11

Norges Fleridrettsforbund
Balanse per 31.desember

EIENDELER
Omlepsmidler
Fordringer
Varelager
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd i konsernordningen til NIF
Andre bankinnskudd
Sum bankinnskudd, kontanter o.l

NOTE

7
8
9

2020

835 267
452 161

506 049
1 793 478

2019

227
532
97
858

888
653
639
180

6 592 817
2 559 478
9 152 294

5 597 224
2471 953
8069 177

Sum omløpsmidler

10 945 772

8 927 356

SUM EIENDELER

10945 772

8 927 356

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Petanqueanlegg
Fond Friskis og Svettis oppstartsmidler
Folkehelse
Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Annen egenkapital
Egenkapital
Sum annen egenkapital

14
10

li
li
11

li

Sum egenkapital
Annen langsiktig gjeld
Fond for stiftelse og etablering
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandargjeld
Skatt og offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

13

12

Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

500
100
290
890

000
199
751
950

500
100
290
890

000
199
751
950

4 172 106
4 172 106

3337 151
3337 151

5 063 053

4225 100

2217995
2217995

2160142
2160142

637
355
2671
3 664

625
362
1 551
2 539

797
179
746
722

827
054
233
115

5882717

4699256

10945772

8927356

Eline Oftedal
President

Roger Aandalen
1. Visepresident

Signe 1-tovind
2. Visepresident

Thor Carlsen
Styremedlem

Vigdis Bruun
Styremedlem

Eli Gjengsta
Styremedlem

Jeppe Hansson
Generalsekretær

0

Norges Fleridrettsforbund
Noter til regnskapet 2020
Note I

Regnskapsprinsipper
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak i Norge.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig
og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn,
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
Bankinnskudd, kontanter 0.1.
Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som
er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.
Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.
Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Motsvarende
kostnader blir kostnadsført i samme periode.
Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetningër.
Skatter
Norges Fleridrettsforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Note 2

Offentlige tilskudd
Regnskapsposten består av:
NIF, Post 2 Ordinær
NIF, Post 2 Integreringstilskudd
NIF, Post 2 Utviklingsorientert Ungdomsidrett
NIF, Post 3 barn-, unge- og bredde
NIF, OLT- stipend, Olympiatoppen, prosjektstøtte Boccia
NIF, Utstyrsmidler
NIF, Rammetilskudd korreksjon lT kostn.
Stiftelsen DAM
VO-midler
Andre Tilskudd
Sum

57 746
54 520
2 000
7005743

270 457
7834405

Andre inntekter
Regnskapsposten består av:
Kursinntekter, deltakeravgifter, medlemskontingenter
Momskompensasjon
Lisenser
Egenandeler og andre inntekter
Sum

2020
i 699
499
87
i 003
3 289

2019
929
501
73
i 177
2 681

-

-

-

-

Note 3

2020
3 223
I 297
486
i 884

450
393
010
625

458
935
250
346
989

2019
3 255
1 329
514
2 305
36
57
64

475
671
413
902
000
643
843
0

557
457
203
377
594

Norges Fleridrettsforbund
Noter til regnskapet 2020
Note 4

Lønns- og personalkostnader
Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon,
2020
trenere, støtteapparat og andre.
3578133
Lønn
Arbeidsgiveravgift
564 471
361 477
Pensjonskostnader
Styrehonorar
0
20 132
Andre lønnskostnader
4524214
Sum

2019
3563450
555 858
320 037
0
61 141
4500486

Gjennomsnittlig antall ansatte
5
5
Lønn, inkl. feriepenger, til generalsekretær utgjorde kr. 761.165.
Andre godtgjørelser utgjorde kr. 21.822.
lnnbetalt OTP for generalsekretær i 2020 er kr. 124 400.
Revisjonshonoraret er kostnadsført med kr 51.250 inkl.mva til lovpålagt revisjon og kr 8.750 til andre attestasjonstjenester.
Forbundet har ytelsesbasert pensjonsordning som tilfredstiller lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Sikrede pensjonsforpliktelser er ikke balanseført. Det er 8 personer innmeldt i ordningen. Det er i 2020 betalt inn kr 399 357 i
årets pensjonspremie. Pensjonspremiefondet pr. 31.12.20 utgjør kr80327.
Note 5

Note 6

Note 7

Andre driftskostnader
Regnskapsposten består av:
Kontorkostnader
IT-kostnader
Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter
Reise- og oppholdskostnader
Andre kostnader (inkludert avsetninger)
Sum

2020
865 260
282 542
409 082
1 183 831
894 439
3635154

2019
922 813
376 865
461 912
1 745 817
1 328 681
4836086

Tilskudd
Regnskapsposten består av:
Tilskudd til idrettslag
Sum

2020
i 811 106
I 811 106

2019
i 371 019
I 371 019

Varelager
Regnskapsposten består av:
Markedsmateriell
Røris
Boccia&Teppecurling
Sum

2020
603 776
113037
118455
835267

2019
105 862
102905
19121
227888

2020
437
27
41
506

2019
47
6
42
97

Note 8

Kundefordringer
Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer på kr 100.000.

Note 9

Andre kortsiktige fordringer
Regnskapsposten består av:
Forskuddsbetalte kostnader
Opptjente inntekter
Andre kortsiktige fordringer
Sum

Note 10 Bankinnskudd
Av likvide midler utgjør bundne skattetrekksmidler kr 251.117 og bundne fondsmidler kr 2.308.361.

132
852
065
049

851
854
934
639

Norges Fleridrettsforbund
Noter til regnskapet 2020
Note 11

Egenkapital
Egenkapital pr 01.01.
Årets endring i egenkapital:
Arets resultat til annen egenkapital:

EK
EK
Petanque
F&S
241 933
1 539 666

EK
B&TC
1 448 201

407 013

104 099

320 408

1 946 679

346 032

1 768 609

EK
Selvpålagt
Flerådrett restriksjon
107 349
890 950

Sum
EK
4228 100

3 435

834 955

Selvpålagte restriksjoner.

Egenkapital pr. 31.12

Note 12

Annen kortsiktig gjeld
Regnskapsposten består av:
Avsatte feriepenger
Avsetninger
Overført Post 3-midler til 2021
Sum

110 784

890 950

5 063 053

924
824
999
746

2019
337 781
1 343 952
0
I 681 733

2020
2 160 142
7 927
61 016
-11 090
2 217 995

2019
2 079 921
14 969
81 000
-15 749
2 160 142

2020
373
2 088
208
2 671

Note 13 Fond for Stiftelse og Etablering
Regnskapspostenbestårav
Fondsdisposisjon ved årets begynnelse
Renter
lnnbetalinger Lån Foreninger
Kostnader knyttet til Fondet
Fondsdisposisjon ved årets slutt:

Stiftelsen Friskis & Svettis utstyr og etablerfond ble stiftet 27.04.2009. Dette er penger øremerket til
utlån til Friskis & Svettis foreningene ved etablering av egne lokaler eller innkjøp av dyrt treningsutstyr.
Pengene forvaltes av Fondsstyret og fondet består av innbetalte fondsbidrag fra alle Friskis & Svettis foreninger.
Det blir ført et eget fondsregnskap som er registrert i Brønnøysund.

Note 14 Fordringer på NIF i konsernkontoordningen
Norges Fleridrettsforbund er deltager i en konsernkontoordning i DNB administrert av NIF.
Deltagerne i ordningen er overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser
som følger av, eller måtte oppstå i andledning av ordningen. Banken har rett til å motregne i konti
utenfor konsernkontoordningen som deltagerne til enhver tid har i banken, og ethvert krav banken måtte
ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet. Netto fordring på konsernkonto klassifiseres
som andre kortsiktige fordringer. Netto gjeld på konsernkonto klassifiseres under annen kortsiktig gjeld.
Midlene på konsernkonto har tilsvarende likviditet som ordinær bankonto ved at Norges Fleridrettsforbund
til enhver tid har tilgang til innestående midler på konsernkonto.
Pr 31.12 utgjør forbundets netto fordring på konsernkonto kr6.592.817.

Note 15 Covid-19 Pandemien 2020
På tidspunktet for avleggelse av regnskapet er det usikkerhet knyttet til de økonomiske konsekvensene som følge av
koronautbruddet. Alle idrettsarrangementer ble stoppet av myndighetene med virkning fra 12. mars 2020 og
idretten er fremdeles delvis nedstengt.
Det er ikke mulig å tallfeste hvilken betydning dette får for drift og den finansielle situasjonen i fremtidige perioder.
Styret og generalsekretæren bekrefter likevel at så langt man kan vurdere situasjonen av denne beretningen,
er forutsetningen for fortsatt drift tilstede.
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STYRET I NORGES FLERIDRETFORBUND ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2020
1.

Styrets sammensetning
Styret har 2020 bestått av følgende personer;
President
Eline Oftedal
2. visepresident
Signe Hovind
Eli Gjengstø
Styremedlem
Bjørn Vidnes
vara
vara
Randi Borgen

Roger Aandalen
Thor Carisen
Vigdis Bruun
Vigdis Mørdre
Egil Olsen

1. visepresident
Styremedlem
Styremedlem
vara -11.10.20
02.12.20vara

Norges Fleridrettsforbund har sitt kontor i Oslo, Ullevål Stadion. Forbundet består av tre
seksjoner; Petanque, Boccia/Teppecurling og Friskis&Svettis. Virksomheten har som
hovedmål å legge forholdene til rette for lagene innen seksjonene, slik at de kan tilby
aktiviteter til sine medlemmer. Virksomhetens art er å tilby idrett, mosjon og fysisk aktivitet
for sine medlemmer.
2.

Norges Fleridrettsforbund stilling og økonomiske resultat av virksomheten
Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2020
med tilhørende noter og kommentarer et riktig uttrykk for forbundets stilling og resultat av
virksomheten. Styret foreslår at det framlagte regnskapet fastsettes som forbundets
resultatregnskap og balanse.
Utover det som fremgår av årsregnskapet, kjenner ikke styret til andre forhold som har
innvirkning på Norges Fleridrettsforbund sin økonomiske stilling. Etter utgang av
regnskapsårene har det ikke inntruffet forhold som det ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret
og som er viktig for å bedømme Norges Fleridrettsforbund resultat og stilling. Styret
bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.
Revisor for regnskapsåret 2020 var revisorfirmaet as Revision.

3.

Ansatte
Ved regnskapsårets slutt har Norges Fleridrettsforbund (FIF) følgende
Generalsekretær, Fleridrett
Jeppe Hansson
Fagkonsulent, Boccia/Teppecurling
Karsten Ølstad
Fagkonsulent, Petanque
Arild Skjæveland
Jeppe Hansson
Daglig leder, Friskis&Svettis
Christina Engebretsen
Fagkonsulent, utdanning, Friskis&Svettis
Fagkonsulent, Kommunikasjon, Friskis&Svettis da Westgaard
Prosjektansvarlig I ntegrering, Friskis&Svettis Anne Ottestad
Martine Sandstad
Prosjektmedarbeider, Sosiale medier, F&S

ansatte:
20%
100%
20%
80%
100%
100%
50%
50%

Det har ikke vært skader eller ulykker i tilknytning til virksomheten. Forbundet har full
likestilling mellom kvinner og menn.
4.

Styregodtgjørelse
Det ble i 2020 ikke utbetalt styregodtgjørelse.

5.

Ytre miljø og indre miljø
Vår virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Vår virksomhet har et godt arbeidsmiljø i
relativt nye lokaler. Det er minimalt sykefravær i virksomheten. De ansatte har mulighet til å
trene en time pr uke i eller i tilknytning til arbeidstiden.

6.

Disponering av over/underskudd
Driftsoverskuddet for 2020 ble på kr 834.955. Det fordeler seg på følgende måte:
*
407.013
i
• Friskis&Svettis
*
2
320.408
• Boccia/Teppecurling
*
104.099
3
• Petanque
*
4
3.435
• Fleridrett

1.
2.
3.
4.

Overskuddet føres
Overskuddet føres
Overskuddet føres
Overskuddet føres

til
til
til
til

seksjon Friskis&Svettis sin egenkapital
seksjon Boccia/Teppecurling sin egenkapital
seksjon Petanque sin egenkapital
Norges Fleridrettsforbund sin egenkapital

Oslo, 01. mars 2021
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Styremedlem
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KONTROLLUTVALGETS BERETNING TIL NORGES FLERIDRETTSFORBUND FOR 2020

Kontrollutvalget for tingperioden 2019 —2021 består av:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Eivind Mykland
Trond Rekdahl
Mette Land Magnusson
Hans Opsahi

Friskis&Svettis
Petanque
Boccia og teppecurling
Friskis&Svettis

Kontrollutvalget har mottatt styreprotokoller fra forbundet og seksjonene, samt
regnskapsdokumenter i henhold til regnskaps- og revisjonsbestemmelser for Norges
Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, samt protokoll fra Tinget 2019 som
inneholder forbundets handlingsplan for perioden.
Utvalget har vurdert styrets disposisjoner i forhold til lover, vedtak, bevilgninger og
økonomiske rammer basert på tilgjengelig dokumentasjon. Utvalget har vurdert foretatte
disposisjoner i forhold til brukte midler og den vedtatte handlingsplanen fra Tinget 2019.
Utvalget har også sett på handlingspianene til de tre seksjonene.
Det er utvalgets vurdering at forbundet så langt har gjennomført og gjort sine disposisjoner i
henhold til vedtatte handlingsplaner så langt det har latt seg gjøre, gitt den nye situasjonen
ifbm korona pandemien.
De tre seksjonene har i sine handlingspianer fokus på rekruttering og vekst. Utvalget ser at
det er utført aktiviteter og brukt midler på dette i første del av tingperioden, men at dette så
har blitt vanskeliggjort på grunn av koronapandemien. Utvalget konstaterer med beklagelse
at den nye situasjonen har skapt store vansker for alle seksjonene.
Utvalget vurder at de økonomiske disposisjoner er i samsvar med lov og beslutninger fattet
av Tinget og seksjonsårsmøter, så langt det har latt seg gjøre gitt den nye vanskelige
situasjonen.
Utvalget påpeker at det er ønskelig å få langtidsbudsjett for alle seksjonene rett etter tinget,
samt årsbudsjett så snart disse er ferdige før hvert år i tingperioden.
Det blir igjen påpekt at alle protokollene må være tydelig merket med seksjon, og det er
ønskelig med en bunntekst på hver side som identifiserer sidenummer,møte og seksjon.
Utvalget vurderer at F&S Fond er et eget rettssubjekt og derfor ikke bør listes i balansen til
Fleridrettsforbundet.

23. februar 2021

Eivind Mykland
leder

Trond Rekdahl
medlem

Mette Land Magnusson
medlem

Hans Opsahi
medlem
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon
Vi har revidert Norges Fleridrettsforbund årsregnskap som viser et overskudd på kr 834 955.
Årsregnskapet består av balanse per 31 desember 2020, resultatregnskap og oppstilling over
endringer i egenkapital for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet,
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og
gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets
resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler
og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold
til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet.
Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrifÉ, og har overholdt våre øvrige
etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. øvrig informasjon består av årsberetning 2020,
men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke Øvrig informasjon, og vi attesterer
ikke den Øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese Øvrig informasjon med
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon
og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den
tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den
Øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har
ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvarfor årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og

GROL P
IINAA
INTEfRNATON+L essccIATION OF INDEPENO€NT ACCOUNTIH FIRUS

as.revision
god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon,
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal
legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli
avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon en av års regnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forsk.rift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet
kan forventes å påvirke Økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://revisorforeningen. no/revisjonsberetninger.

Uttalelse om øvrige Iovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering
av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokuinentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrolihandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Oslo, 5. mars 2021
AS Revisjon

(jon Ing olberg
atsautorisert revisor
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Saker til Tinget

Det er ikke innmeldt noen saker til Tinget

Sak 8

Handlingspian 2021

—

2023

Styrets forslag til handlingsplan for 2021

—

2023:

Norges Fleridrettsforbunds formål er å fremme interessene til idretter tilsluttet Norges
Fleridrettsforbund, samt representere idrettene internasjonalt.
Forbundet skal bidra til å nå Norges ldrettsforbunds visjon om «Idrettsglede for alle’> og
arbeide for at alle mennesker skal gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.
Forbundet skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og forbundets arbeid skal
preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på
grunnverdier som glede, felleskap, helse og ærlighet
Virksomheten skal være rettet mot å gi det enkelte medlem og idrettsiag best mulig
forutsetninger for å drive aktivitet. Forbundets legitimitet er bygget p dette.
Forbundet skal være en åpen og inkluderende organisasjon der all virksomhet skal drives på
en etisk forsvarlig måte, herunder etterleve FNs bærekrafts mål.
Forbundet skal etterleve Norges ldrettsforbunds barneidrettsbestemmelser, retningslinjer for
ungdom, retningslinjer mot seksuell trakassering, retningslinjer mot rasisme og arbeide aktivt
for en dopingfri idrett.
Forbundet vil etterleve norsk idretts felles handlingspian «Idretten vil», Idretten vil! og Idretten
skal! (idrettsforbundet.no). Forbundet vil implementere norsk idretts grunnleggende veivalg:
Leken, ambisiøs, ærlig, og inkluderende.
Fokusom råder:
1. Organisasjonsutvikling
• Videreutvikle og styrke Norges Fleridrettsforbunds plattform for samarbeid
• Styrke organisasjonens identitet innad i seksjonene og utad i norsk idrett
• Vurdere opptak av nye idretter
2. Rekruttering og integrering
• Arbeide aktivt med å rekruttere nye medlemmer
• Ha målsetning om å aktivisere flest mulig mennesker i alle aldre og med ulike
forutsetninger
• Tilrettelegge for at seksjonene kan nå målsetning gjennom veiledning og økonomiske
tiltak
• I samarbeide med seksjonene bidra til å synliggjøre idrettenes samfunnsbidrag
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3. økonomiske rammer og utvikling
• Sikre at forbundets og seksjonenes økonomiske rammebetingelser blir best mulig
• Påvirke til og kontrollere at forbundets økonomiske ressurser er og blir godt ivaretatt,
at økonomistyringen er trygg og god, og at så mye som mulig av forbundets midler
går til aktivitetsskapende formål
• Tilrettelegge for at seksjonene aktivt søker om post 4-midler
4. Norges Fleridrettsforbund i et fremtidsperspektiv
• Arbeide for å være synhige i Norges Idrettsforbund
• Samarbeide med øvrige fleridrettsforbund for å sikre at økonomiske og
organisatoriske forhold er ivaretatt
• Søke samarbeidspartnere som fremmer våre medlemmers interesser
• Være aktive på sentrale arenaer der norsk idrettspolitikk diskuteres

Styret i Norges Fleridrettsforbund ber Tinget om å fatte følgende vedtak:
Den fremlagte Handlingspian for perioden 2021
vedtas.

Sak 9

Langtidsbudsjett 2022

—

—

2023 for Norges Fleridrettsforbund

2023

Langtidsbudsjettet skal oppfattes som et rammebudsjett som forbundsstyret har som
styringsverktøy ved budsjettbehandlingene for Norges Fleridrettsforbund i 2022 og 2023.
Styrets forslag til langtidsbudsjett:
2022

2023

Vedtatt bud 2021

15 000

15 000

12 000

65 000

20 000

243 000

249 000

237 000

Styret

63 000

66 000

58 000

Totalt

321 000

395 000

327 000

Markedsføring
Tinget
Administrasjon

-

Styret i Norges Fleridrettsforbund ber Tinget om å fatte følgende vedtak:
Med bakgrunn i den vedtatte handlingspian, andre tingvedtak og vedlagte
Iangtidsbudsjett gis Styret fullmakt til å vedta budsjett for årene 2022 og 2023.

Norges F/eridrettsforbunds Ting, 20. mars 2021
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Engasjere revisor

Styret i Norges Fleridrettsforbund ber Tinget om å fatte følgende vedtak:

Revisorfirmaet as.revision får ansvaret for revisjonen av Norges Fleridrettsforbunds
sitt regnskap for årene 2021 og 2022. Styret gis fullmakt til å fastsette honorar.

Sakli

Valg

Styret i Norges Fleridrettsforbund
Valgkomiteen fremmer følgende forslag:
President
1. visepresident
2. visepresident

Eline Oftedal
Elisabeth Wilhelmsen
Tore Blokhus

Friskis&Svettis
Boccia/teppecurling
Petanque

Gjenvalg
Ny
Ny

Medlem
Medlem
Medlem

Trine Tinglum
Vigdis Bruun
Bjørn Riiber

Petanque
Boccia/teppecurling
Friskis&Svettis

Ny
Gjenvalg
Ny

Vara
Vara
Vara

Gabriel Bel-Lafkih
Frank Nielsen
Thor Carlsen

Petanque
Boccialteppecurling
Friskis&Svettis

Ny
Ny
Ny posisjon

Kontrollkomité i Norges Fleridrettsforbund
Valgkomiteen fremmer følgende forslag:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Eivind Mykland
Trond Rekdahl
Hans Opsahl
Nina Ringstad

Personlig vara for
Svein Kåre Edland
Leder
Medlem
Morten Torp
Marianne Klever Næss
Medlem
Tore Faye Hansen
Medlem

Side 10

Friskis&Svettis
Petanque
Friskis&Svettis
Boccialteppecurling

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Ny posisjon

Friskis&Svettis
Petanque
Friskis&Svettis
Boccialteppecurling

Ny
Gjenvalg
Gjenvalg
Ny

Norges Fleridrettsforbunds Ting, 20. mars 2021

Disiplinær- og sanksjonsutvalg i Norges Fleridrettsforbund
Forbundsstyret fremmer følgende forslag:
Leder
Medlem
Medlem

Pål Johansen
Kan østby
Karianne Fleischer

Petanque
Boccia/teppecurling
Petanque

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

Vara

Camilla Dramstad

Boccia/teppecurling

Ny

Styret i Friskis&Svettis har vedtatt at de ikke skal være med i utvalget.

Valgkomité i Norges Fleridrettsforbund
Forbundsstyret fremmer følgende forslag:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Ingrid Tollånes
Turid Egeland
Nils Svanes
Eli Gjengstø

Nøytral
Boccialteppecurling
Friskis&Svettis
Petanque

Ny
Ny
Ny
Ny

Personlig vara for
Leder
Cato Bratbakk
Medlem
Kjell Mathiesen
Medlem
Tore Amundøy
Medlem
Peter Häring

Nøytral
Boccialteppecurling
Friskis&Svettis
Petanque

Ny posisjon
Ny
Ny
Ny

Sak 12

Representanter til Ting og møter

Norges Fleridrettsforbund deltar blant annet på ldrettstinget og ledermøter i regi av Norges
ldrettsforbund..
Styret i Norges Fleridrettsforbund ber Tinget om å fatte følgende vedtak:

Styret i Norges Fleridrettsforbund får fullmakt fra Tinget til å utpeke representantene

Norges Fleridrettsforbunds Ting, 20. mars 2021
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