
 

Agenda for årsmøte i NHO idrett 29 mai 2018, klokken 14 00 i kantinen på 
Ullevål stadion.  
 

1. Godkjenning av fremmøtte representanter og fullmakter 
2. Godkjenning av saksliste 
3. Valg av dirigent og sekretær til å skrive protokollen 
4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen 
5. Behandling av styrets årsberetning (Vedlegg) 
6. Behandling av regnskap for de midler som tilhører NHO Idrett særskilt (Vedlegg) 
7. Behandling av styrets forslag til visjon og hovedmål  
8. Behandling av innkomne forslag, herunder endring i vedtekter (Vedlegg) 
9. Valg 

a) Nye styremedlemmer (vedlegg) 
b) Valgkomite 

10. Presentasjon av kampsportsforbundets prosjekt, som er støttet av NHO Idretts Opplysnings- 
og utviklingsfond. 

 
 

Solidaritetstanke og profesjonalitet frem mot 2032 
Per Vestli, fra Team&Ledelse vil presentere et prosjekt som Kampsportforbundet gjennomførte i 
2016/2017 med støtte fra NHO. Vestli jobber til daglig med å skape effektive team, og har jobbet som 
spesialrådgiver i ledelsesutvikling i Idrettsforbundet.  
 
Judo-, Bryte- og Kampsportforbundet har jobbet med å forberede seg på en fremtid hvor mye er 
uvisst. Gjennom en scenarioutviklingsprosess har de i dette prosjektet utviklet et rikere språk og flere 
metoder for å navigere i en kompleks og skiftende verden. Målet er at også resten av 
organisasjonsleddet blir med på denne reisen, og at vi oftere enn før hever blikket fremover og 
forbereder oss for fremtiden. Scenarioutviklingen har bidratt til å hjelpe med å se de mange 
usikkerhetene, trendene, drivkreftene og alternativene som finnes.  
 
Mer info på NHO idretts nettside: https://www.abelia.no/bransjeforeninger/nho-
idrett/nyheter/solidaritetstanke-og-profesjonalitet-frem-mot-2032/ 
 
 

NHO Idretts Opplysnings- og utviklingsfond 
NHO Idrett har et eget fond som er finansiert av bedrifter, klubber og forbund i NHO Idrett bundet av 
tariffavtale. Alle medlemmer av NHO Idrett som har tariffavtale er søknadsberettigede. 
Formål (avtalens §1): «Fondet har til formål å gjennomføre eller støtte tiltak til fremme av opplysning 
og utdannelse i norsk arbeidsliv.» 
Søknader sendes Styret i NHO Idrett, og behandles fortløpende. 
 
Se mer på NHO Idretts nettside: https://www.abelia.no/bransjeforeninger/nho-idrett/soknad-om-
ou-midler/  
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