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PROTOKOLL FS 25 
 
MØTE FS 25 2018/2020 – ONSDAG 26. AUGUST 2020 KL 18:30 PÅ TEAMS 

 
Tilstede: Tage Pettersen (president)  

Lise Kvil Torgersen (visepresident) 
Geir Thomas Olsen  
Boye Christensen 
Nina M Bakke Johannessen 
 

Forfall:  Arild Hausberg  
Madeleine Nilsen,  

 
 
Ikke møtt: Ann Kristin Martinsen 
 
  
Fra adm.: Ottar Eide (generalsekretær) 

Kristoffer Holm (assisterende generalsekretær) 
Petter Salsten (sportssjef) 

 

 
 
Saker til behandling: 
 
SAK 25/192 Tinget 2020  

 
I forrige møte diskuterte FS saken, og kom ikke fram til en endelig konklusjon på 
om vi skal holde digitalt eller fysisk Ting 9.-11. oktober 2020. Med den usikre 
situasjonen med Covid19 mente styret det ville være fornuftig at man hørte 
organisasjonens stemme før beslutning blir tatt. Tirsdag 25. august ble det sendt ut 
en kort spørreundersøkelse til alle klubber og regioner. Svarfristen ble satt til kl. 
14.00 26. august – altså veldig kort frist. Det var nødvendig for at vi skal kunne ta 
en beslutning som haster. 
 
Når undersøkelsens svarfrist var gått ut hadde det kommet inn 46 svar, som utgjør 
en svarprosent på 35%. 
 
30% ønsker fysisk Ting, og 70% ønsker digitalt Ting. Det er en klar og tydelig 
anbefaling fra organisasjonen. 
 
Dersom det avholdes digitalt ting fulgte undersøkelsen opp med et 
tilleggsspørsmål der de kunne svare på om de vill ha et leder-/temamøte en helg i 
mars 2021. 
 
71% svarer at de ønsker et slikt møte, mens 29% ikke ønsker et slikt møte. 
 
Administrasjonen anbefaler at NIHF avholder digitalt Ting lørdag 10. oktober. 
Datoen er sjekket ut hos NIF, slik at vi kan ha tilstrekkelig bistand fra personer på 
IT som kjenner systemet og kan bistå med gjennomføringen. 
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Det må gjøres et grundig forarbeid til gjennomføringen og dette vi skje i nært 
samarbeid med NIF og de andre særforbund som har/skal ha digitalt Ting. Vi kan 
bruke deres erfaring når vi skal planlegge. 
 
Videre så anbefaler administrasjonen at NIHF gjennomfører et leder-/temamøte i 
Stavanger.  

 
   

Vedtak:  
1. Tinget som var flyttet fra juni 2020 til 9.-11. oktober 2020 gjennomføres som et 

digitalt Ting lørdag 10. oktober kl 09.00 – 15.00. 
2. Organisasjonen informeres om beslutningen så raskt som mulig. 
3. Det inviteres til et leder-/temamøte i Stavanger helgen 5.-7 mars 2021. 
  


