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1. Åpningstalen til styrelederen. 

2. Valg av sekretær – Yulia Svistunova (ingen mot). Valg av hoved rapportør – Andrey Kazakov 

(ingen mot). 

3. Innsjekking. 20 voksne og 4 barn. 

4. Utlysningen av dagsordenen.  

5. Mona-Lisa Skipnes (Norges Idrettsforbund). Barents Games prosjekt presentasjon. 

Det deltar nordlige områder av Sverige, Norge og Russland (Murmansk oblast) med befolkning på ca 

6 mil. til sammen. 30 forskjellige idretter. 

Barents Games er en idrettsfest for ungdom med hovedmålet å utvikle idrett, kultur og samarbeid 

mellom deltagere.  

Barets Games 2017 havner i Bodø, 1-3. september. Det forventes omtrent 1000 deltagere på 15-25 år 

av 15 forskjellige idretter (bl. a. 4 parasport). 

NRF i Bodø bes om bidrag med tolketjeneste både under kamp og i fritida. Det trenges minst 15 

frivillige.  

Det kommer også Judokamp 9-11. juni Barents Cup hvor NRF også kan hjelpe. 

Den 18. februar kommer en annen idrettskamp i Fauske Hall med russiske deltagere. Man kan være 

tilstede. 

• Oksana Sergeevas forslag. Noen av NRFs medlemmer er også medlemmer i noen 

sportsklubber i Bodø. De kan delta i de hendelsene som er mest interessant for dem.   

• Irina Vinogradova spurte om de unge medlemmene (tenåringene) til NRF kan hjelpe som 

frivillige. Ja, de kan. 

• Sammendrag. Vi publiserer informasjon på vårt nettsted. Andrey Kazakov har meldt seg som 

den første frivillige.  

6. Årsrapport av Andrey Kazakov. 

• Til sammen er det registrert 124 medlemmer. 

• 12 arrangementer i fjor. 

• En ny fordel for medlemmene – 10 % i G-Max butikkene. 

• Den nye nettsida til NRF er publisert samt med en ny side på Facebook. 

Andrey peker på hvor viktig det er å dele kontaktinformasjonen med Foreninga. 

 

Valeria Orudzheva holder tale. Hun overrekker takkebrev til noen av aktive medlemmer for bidrag i 

2016. 

– Til Elena Nikolaeva og Knut Øystein Kjerpeseth for konserten til ensemblet «Russisk 

rapsodi». 

– Til Arina Kazakova og Anastasia Moskaleva for bidrag med arrangementene for barn. 

– Til Dmitrii Bondarenko for dannelse og vedlikehold av nettside. 

 

 Finansiering 

Inntektskildene i 2016: Источники доходов за 2016: 

20000 NOK er grant av Bodø Kommune 

8200 NOK er kontingent for medlemskap 

78107 NOK er diverse inntekter (billettutsalg, kafé, diverse finansstøtte) 

Kostnadene utførte 79382 NOK (leie lokaler, operative kostnader for arrangementene) 

 

Oksana Sergeeva holder tale og peker på at medlemskapskontingent påvirker størrelse til donasjoner. 

 

Dmitrii Bondarenko holder tale. 



Informasjonskanalene til Foreninga: 

1 — lukket gruppe i Facebook for privat kommunikasjon 

2 — side i Facebook for informering og spredning av arrangementer. Man som oppretter arrangement, 

kan invitere kun sine Facebook-venner, derfor er det svært viktig å dele informasjon til sine venner. 

3 — Youtube-kanal 

4 — Instagram 

5 – 2 epostadresser (nrfbodo@online.no og nrfbodo@ gmail.com) 

 

• Planer for 2017. Finansiering av BK, NFK og andre kilder. 

Irina Eide foreslo å opprette seminar om hvordan Foreninga kan bruke forskjellige finanskilder.   

 Nyttårsaften for voksne – alt går bra, hovedansvarlig er Valeria Orudzheva. 

 Solfest 26. februar faller på vinterferie. Det trenges ansvarlige. 

 Seiersdagen 9. mai: Irina Eide og Larissa Vik er ansvarlige. 

 

Yulia Svistunova initierte diskusjon om hvordan vi kan flere initiative folk. Hun mener at frivillig 

deltagelse ikke er effektiv, men etter diskusjonen kom deltagere ikke til sluttmening. 

 

Aleksei Andreev understrekker på hovedfordelel til medlemskapet i NRF – konsulenttjeneste i Bodø. 

 

Andrey Kazakov foreslår å åpne diskusjonen på Facebook om hva som kan få flere til å ta aktiv del i 

Foreningas arrangementer. 

 

Elena Nikolaeva foreslo å gjøre Den russiske kulturuka til årlig. 

 

Elena Johnsen stemplet medlemskortene. 

 

Tatiana Cruickshank foreslo å få flere til medlemskap med uoffisielle arrangementer som tedrikking, 

annonsere det i avisa. Trykke flygeblad og spre dem i lovende lokaler (Politi, NAV, Helsestasjoner, 

Universitet). 

 

7. Valg av varamedlem etter at Elena Skar Sluttet. Elena Nikolaeva er valg av alle tilstede. 

8. Godkjenning av finansrapport for 2016. Ingen mot. 

 

 

Slutt. 


