BESLUTNINGSPROTOKOLL
Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon
Tirsdag 17. januar 2017 kl. 17.00 – 19.30
Idrettens hus US, møterom 2011
Til stede:

Marit Wiig
Erik Røste
Erik Hansen
Arild Mjøs Andersen (på telefon)
Eline Oftedal
Terje Jørgensen

Forfall:

Hanne Sogn
Morten Søgård

1. Referat fra siste møte.
Referat fra styremøte 13. desember 2016 ble gjennomgått og godkjent.
2. Spillemidler – redusert tilskudd til NIF i 2017
Orienteringssak fra styreleder og daglig leder.
3. Aktuelle idrettspolitiske saker
Styret gjennomgikk et diskusjonsnotat med oversikt over status i noen aktuelle idrettspolitiske
saker.
Det ble vedtatt å gjøre notatet som et dynamisk dokument til fast post på styremøtene fremover.
Det ble vedtatt å følge opp overfor NIF og idrettskretsene om spørsmål knyttet til et evt.
ekstraordinært idrettsting i 2017 og om tingperiode i NIF.
4. Et felles miljø for særforbundenes arbeid med søknader om internasjonale arrangementer
Styreleder og daglig leder orienterte om samtaler med Per Bergerud og Inge Hansen om et nytt
initiativ for etablering av et felles miljø for særforbundenes arbeid med søknader om internasjonale
arrangementer. Styret vedtok å gå videre med denne saken i samsvar med forslaget fra Per
Bergerud.
5. Medlemsmøte 15. februar
Styret vedtok første utkast til program for møtet. Det ble også vedtatt at møtet streames.
6. Tilbud fra Staples
Styret vedtok å orientere om tilbudet i medlemsmøtet 15. februar og at informasjon om tilbudet
distribueres etter møtet.

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. Brev til daglig leder i SFF fra bedriftsidretts-, håndball- og ishockeyforbundet
Orienteringssak fra daglig leder om brev vedrørende turneringsadmin.
8. Orienteringssaker
a)
b)
c)
d)
e)

Oppfølging regnskaper/økonomi i SFA. Erik H og Hanne orienterte.
IT-grunnfinansiering 2016 over post 2. Terje orienterte.
Evaluering av fordelingsmekanismer post 1-4. Terje orienterte.
Møte i idrettens samarbeidsråd 12. januar. Marit og Erik R. orienterte.
GS-forum og ledernettverksmøte 18. januar. Terje orienterte.

Styret tok orienteringene til informasjon.
9. Eventuelt
Sjef for ADN Anders Solheim inviteres til årsmøtet i mai for å orientere om Rent Særforbund.
Styret besluttet å legge ut en beslutningsprotokoll fra styremøter som viser saksliste med vedtak.

