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Til stede var: Espen Finne (EF), Helene Bjørnø (HB), Anders Emil Hustoft (AEH), Siri
Christiansen (SC), Marius Wormnæs (MW), Ellen Aasgaard (EA), Janne Strømmen (JS)
Avbud:
Fra administrasjonen: Knut Lien (KL) (referent), Marius Sotberg (MS)
Eksternt: Harald Kvande (HK) – leder SU

1. Beslutningssaker
1.1. Godkjenning av innkalling, agenda 3/22 og protokoll 2/22
Innkalling og agenda 3/22 godkjent

Protokoll fra styremøte 2/22 utsendt for kommentarer og godkjent tidligere.
1.2. NM2023
Det er kommet inn en søknad på NM 2023. Denne er fra Tønsberg FSK og de tildeles
NM 2023. F/NLF avtaler med Tønsberg om datoer for arrangementet.

1.3. Utviklingsmidler
Det er satt av 175.000 til utviklingsmidler for 2022. Styret har besluttet å gi tilsagn om
følgende støtte:
SC deltok ikke i behandlingen ut ifra egen habilitetsvurdering.

1.4. Ungdomsmidler
Det er satt av 150.000 til ungdomsmidler for 2022. Styret har besluttet å gi tilsagn om
følgende støtte:
SC deltok ikke i behandlingen ut ifra egen habilitetsvurdering.

1.5. Arrangementsmidler
Det er satt av 140.000 til arrangementsmidler for 2022. Styret har besluttet å gi tilsagn om
følgende støtte:

2. Orienteringssaker
2.1 Økonomi
Etter den 25. i påfølgende måned skal forrige måned være ferdig ført.
Dette gjelder normalt fra og med april. Dette vil si at resultatet med kostnader pr.
utgangen av mars og inntekter pr.10.mai viser et overskudd på ca.kr. 394.000.
Styret tok orienteringen til etterretning
2.2 Landslag
MS orienterte om status på landslag og utviklingslandslag. Alle lagene planlegger med
deltagelse i VM i Eloy høsten 2022.
Styret tok orienteringen til etterretning
2.3 SU
HK orienterte om SU sitt arbeid siden Fagseminar i begynnelsen av april.
Styret tok orienteringen til etterretning

3. Diskusjonssaker
3.1 Søknad økt støtte NM
Tønsberg har sendt inn en sak til styret som omhandler NM og er tredelt:
1. Utvide NM avvikling med en dag – styret er enig i at dette kan arrangørklubben
beslutte

2. F//NLF tar ansvar for dømming / dommere inkl. dommersystem – styret mener at
ansvaret for dette fortsatt skal ligge hos arrangørklubb
3. Øke støtten til NM – tas med i budsjettarbeidet til neste seksjonsmøte

4. Eventuelt
Det planlegges med fysisk møte sammen med SU medio august i Ålesund
Møtet ble hevet kl. 20:44
Knut Lien /s/
Fagsjef/referent

