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Medlemsmøte i NHIF
Scandic
Lørdag 07.03.2020

Deltagere:

SUS BIL, OUS BIL, AHUS BIL, SI Aktiv, Haukeland sykehus
BIL

Saksliste:
Sak 1 Samarbeid NBIF - NHIF
Finn Olav informerte om møte mellom NHIF og NBIF den 6. mars 2020.
Følgende saker var på agendaen:
- Mulighet for ett tettere samarbeid mellom NHIF og NBIF. I stedet for
å være «konkurrenter» har vi samme mål og kan hjelpe hverandre
med helse og mosjon innen helsevesenet.
- NHIF har ved flere NM benyttet NBIF (lokale krets) som teknisk
arrangør med stor framgang.
Med tanke på de problem som har vært med å finne arrangører så
ser NHIF en stor fordel av at vi alltid benytter den lokale kretsen som
teknisk arrangør av NM. Vi har benyttet dette i Oslo og Trondheim
tidligere. NHIF står som hovedarrangør av NM.
- Gjennom samarbeid med NBIF kan også NHIF få tilgang til gode
verktøy for arrangement og administrasjon
Konklusjon:
Medlemslagene er enige i at NBIF (lokal krets) foreslås som teknisk
arrangør av alle NM. NHIF er fortsatt hovedansvarlig for NM og vil være
ansvarlig for påmelding, sosiale deler, hotell m.m.
Det besluttes at Styret i NHIF presenterer saken for vedtak på neste
Forbundsmøtet.
Sak 2 NM Framtid
Utover sak 1 så diskuteres det tiltak for å få opp antallet deltagere på NM.
Vi har forsøkt med flere kampanjer, sendt ut mail til alle organisasjoner som
kan tenkes være med.
Følgende diskuteres under møtet:
- Skal vi kalle det NM lengre? Vi har begynt å se på alternative
aktiviteter som fjellturer, gruppetreninger og andre aktiviteter.
Forslag er å endre navn til Blålys.
- Vem får være med? Vi har i flere år hatt synkende deltagerantall
under NM. Skal vi utvide til å gjelde Politi og Brannvesenet også?
- Styret foreslår at sted for NM 2021 skal ligge Drammen eller
Vestfold. En del diskusjon i møtet om Drammen er attraktivt for
deltagerne, Vestfold mer attraktivt.
- Lengde på NM 1 eller 2 dager. I Trondheim gjorde vi et forsøk på å
ha spill over 2 dager. Det har kommet en del tilbakemeldinger om at
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-

o 1 dag uten aktivitet eller spill for mange
o Vanskelig å få fri i 2 dager
o Arbeidsgivere har blitt strengere ift tid til idrettslagene så flere
må benytte sine velferdspermisjoner.
Konkurransereglene for NHIF har ikke fungert optimalt. Styret
presenterer muligheten for å fjerne NHIFs egne konkurranseregler
og følge NBIF regler for alle idrettsgrener. Medlemslagene synes
dette er en god ide.

Konklusjon:
Medlemsmøtet gir NHIF Styret støtte i å fortsette arbeide med å ta fram et
nytt konsept for NM basert på ovenstående. Forslaget skal presenteres og
formelt vedtas på neste Forbundsmøte.
Sak 3 DNHL2020 i Stavanger
Vibeke Hop informerte om status på DNHL.
Etter endelig ha fått med nok deltagere til å arrangere så ser det ut igjen
som at det allikevel må avlyses pga Korona.
Det er lagt ned et gedigent arbeide fra SUS BIL, men pga økonomiske
garantier som hotell og andre leverantører krever så er det høyt usikkert
om DNHL2020 gjennomføres. Vi vet heller ikke hvordan Korona vil påvirke
helsevesenet med beordring å jobbe m.m.
Konklusjon:
SUS BIL kommer å ta beslutningen om DNHL avlyses mandag 9. mars.
NHIF støtter SUS BIL i sin beslutning.
Sak 6 Forventninger Medlemslag
Utover de sakene som allerede har stått på agendaen så diskuterer lagene
ulike tiltak for å få idrettslagene og NHIF mer på banen.
Det er ulike aktiviteter per sykehus som gjørs, nyhetsbrev, sosiale media,
nettside, oppslagstavler, stå ute i korridorer med brosjyrer/informasjon,
presentasjon for nyansatte m.m.
Noen av de tiltakene som allerede er diskutert under overstående saker vil
bety mye for NHIFs framtid.
For at lagene skal ha ett tettere «daglig» samarbeid så opprettes en
Facebook privat gruppe «Medlemsforum NHIF». Tankene er at lagene skal
drive denne. Mette Pettersen skaper gruppen.
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