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ORIENTERINGSSAKER
Økonomi
Forut for dette FS-møtet var det et timelangt møte med gjennomgang av prioriteringer i neste års
budsjett, samt kort gjennomgang av regnskap, prognose og budsjett.
Regnskapsrapport pr. oktober, prognose 2014, budsjett 2015 er lagt i Fronter.
Årsmøte SFF
Sigurd orienterer fra møtet i SFF, og arbeidet med nytt idrettspolitisk dokument (IPD) for 2015-2019.
Notat fra medlemsmøte i SFF 16.09 og GS-forum 17.09 er lagt ut på SFFs hjemmeside.
Fysisk TK-møte desember
Visepresident og generalsekretær vil delta på fysisk TK-møte i Oslo 6-7 desember.
Torkel Seppola fra NIF vil holde et innlegg om vår prosess med virksomhetsplan.
Redaksjonskomitéen for vår virksomhetsplan vil ha et møte for å planlegge før fysisk FS-møte på
Gardermoen i januar 2015 og Ledermøte i Bergen mars 2015.
Fysisk FS-møte januar 2015.
Sted:
BEST WESTERN Oslo Airport Hotel (Gardermoen).
Dato:
17-18 januar 2015.
Tid:
kl. 10:00 – 16:00 begge dager.
Lørdag:
FS-møte, regnskap. Status HP, budsjett 2015.
Søndag:
Erfaringer klubbesøk, svar på klubbundersøkelse og virksomhetsplansprosessen.
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VEDTAKSSSAKER
FS-sak 14/25 – Budsjett 2015
NDF er i gang med å utvikle virksomhetsplan, og i dette arbeidet er det nødvendig at FS sammen med
utvalgene lager en langsiktig strategi og ett langsiktig mål. Både administrasjonen og utvalgene ønsker
at FS er mer engasjert og involvert i denne prosessen, og ikke overlater til hvert utvalg å lage strategi
for sin aktivitet. FS må i større grad tenke strategi i alt de foretar seg. Vår langsiktige mål er
rekruttering og flere medlemmer innen all vår aktivitet.
Budsjettet i NDF må bære preg av at økonomiske tilskudd må prioriteres til aktivitet som skaper
rekruttering i klubbene. Dette gjelder ikke bare for spillemidler til utstyr og post-3 midler til barn, unge
og bredde, og men også post-2 midler til utviklingsorientert ungdomsidrett, tilskudd til ordinær
dykkeaktivitet og treff i klubbene, og tilskudd til arrangører og deltagere i konkurranser.

Vedtak:
1.

Med utgangspunkt i Handlingsplanen vil økt rekruttering være hovedmålsettingen for 2015.

2.

Budsjettet i NDF må bære preg av at økonomiske tilskudd må prioriteres til aktivitet som skaper
aktivitet og rekruttering i klubbene.

3.

Utvalgene må i sine prioriteringer av aktivitet og budsjett for 2015 ha fokus på og måloppnåelse
mot punkt 1 og 2.
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