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REFERAT FRA MØTE I SENTRALSTYRET 
Tid: onsdag 26. mai 2021 kl 17-20 
Sted: Microsoft Teams 
 
Til stede: Morten L Madsen, Anniken Vestby, Henrik Sjøl, Aud Norunn Strand, Frode 
Antonsen, Jon Kristian Haarr, Guru Wanda Wanvik, Torger Nilsen, Eyvind Larre (styreleder 
USF) og Eirik Natlandsmyr generalsekretær, (referent)  
 

SAK 41 LANDSTURNERING 

- Følge opp med FHI og helsemyndigheter om landsturneringen vil regnes som kultur 
og idrett, eller et offentlig arrangement.  

- Kun tillate i noen klasser vil kunne føre til at mange deltakere flytter klasse. Det blir 
vanskelig uavhengig av hvor vi kan arrangere det.  

- Må ha møte med arrangør tidlig i neste uke for avklaringer. Generalsekretær kaller 
inn til dette.  

- Avgjørelsen utsettes til et ekstraordinært styremøte onsdag 2. juni klokken 17. 
 

SAK 42 KONGRESS 2021 

- Legger opp til digital gjennomføring av kongressen uavhengig av hvilken avgjørelse 
som fattes om landsturneringen.  

- Ole Kristian Moen blir spurt om kan være ordstyrer  
- Må sette klar voteringsorden ved personvalg og eventuelle benkeforslag 

 

SAK 43 ÅRSBERETNING 

- Gjennomgang av årsberetningen med innspill til endringer som legges inn i utkastet til 
styret. Se ellers det endelige utkastet for årsberetning.     

 

SAK 44 REGNSKAP 2020 

- Ønske om presisering av noter samt et par andre små detaljer som må rettes opp i 
regnskapet. Disse sendes skriftlig slik at det rettes opp i endelig versjon som sendes 
ut.  

 
Vedtak: Styret godkjenner regnskapet 2020 med overnevnte kommentarer.  

 
SAK 45 INNKOMNE FORSLAG TIL KONGRESS 

- Gjennomgang og forslag og formuleringer til styrets syn. Styret stiller seg samlet bak 
formuleringene i styrets syn i kongresspapirene. 
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SAK 46 FORSLAG TIL KONTINGENTSATSER 

- Enighet om behov for å se på medlemskategorier og endringer i kontingent.  
- Diskusjon rundt nivået på kontingentsatsene. Oppdatert oversikt over 

kontingentforslag sendes ut på epost før utsendelse av kongresspapirene.  

 
SAK 47 BUDSJETT  

- Styret støtter fremlagt forslag til budsjettet gjengitt i kongresspapirene.  

 

SAK 48 DISPANSASJON FOR UTENLANDSKE SPILLERE  
 

Vedtak: Alle norske statsborgere kan få dispensasjon til å delta i landsturneringen i klassene 
miniputt og lilleputt. Utenlandske spillere kan etter søknad få innvilget disposisjon til å delta 
dersom folkeregistrert adresse er i Norge. For alle deltakere i landsturneringen kreves 
medlemskap i NSF. 

 

 


