BESLUTNINGSPROTOKOLL
Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon
Onsdag 8. februar 2017 kl. 17.00 – 19.30
Idrettens hus US, møterom 4018
Til stede:

Marit Wiig
Erik Hansen
Arild Mjøs Andersen (på telefon)
Morten Søgård
Terje Jørgensen

Forfall:

Eline Oftedal
Erik Røste
Hanne Sogn

1. Referat fra siste møte.
Referat fra styremøte 17. januar 2016 ble gjennomgått og godkjent.
2. Aktuelle idrettspolitiske saker
Styret gjennomgikk et diskusjonsnotat med oversikt over status i noen aktuelle idrettspolitiske
saker. Notat blir oppdatert til det neste styremøtet.
3. Et felles miljø for særforbundenes arbeid med søknader om internasjonale arrangementer
Det ble orientert om etablering en styringsgruppe for arbeidet med etablering av et
beslutningsunderlag for særforbundene. Gruppen består av Marit og Erik H.
4. Medlemsmøte 15. februar
Det ble orientert om arbeid med presentasjon og om streaming av møtet. Styret tok orienteringene
til etterretning.
5. SFFs årsmøte 10. mai
SFFs årsmøte avholdes 10. mai.
Styret fastsatte hovedtemaer for møtet, og besluttet fremdriftsplan for arbeidet med å forberede
møtet. Styret besluttet å gjennomgå SFFs vedtekter for evt forslag om endringer til SFFs årsmøte,
og tok til orientering en beskrivelse av historikk og status i det administrative samarbeidet mellom
særforbundene.
6. Orienteringssaker
a)
b)
c)
d)

Oppfølging regnskaper/økonomi i SFA. Erik H orienterte.
Evaluering av fordelingsmekanismer post 1-4. Terje orienterte.
GS-forum 18. januar. Terje orienterte.
SFFs valgkomite har startet sitt arbeid. Terje orienterte.

Styret tok orienteringene til informasjon.

www.særforbund.no
@saerforbund
https://www.facebook.com/saerforbund
Idrettens hus, 0840 Oslo

Daglig leder
Terje Jørgensen
terje.jorgensen@nif.idrett.no
+ 47 90 61 05 64

7. Eventuelt
NIF har sendt ut på høring utkast til innspill fra NIF til KUDs årlige evaluering av bestemmelser om
tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (V-0732). Høringsfrist er satt til 3. mars. Daglig leder
sender en e-post ut til særforbundene hvor det minnes om høringen og oppfordres til å sende inn
innspill individuelt.
Samme dag som styremøtet ble avholdt oversendte Norges Gymnastikk- og turnforbund et brev fra
forbundet stilet til SFF med anmodning om opptak for forbundet som medlem i SFF. Styret vedtok
opptak av Norges Gymnastikk- og turnforbund.

