BESLUTNINGSPROTOKOLL
Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon
Mandag 4. desember 2017 kl. 16.00 – 18.30
Bislettgata 4
Til stede:

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

1. Referat fra siste møte.
Referat fra styremøte 6. november ble gjennomgått og godkjent.
2. Diskusjonsnotat
Oppdatert diskusjonsnotat var vedlagt sakslisten. Styret gjennomgikk notatet og diskuterte også
tilskuddsbrevet til NIF fra KUD som ble mottatt etter at sakslisten til SFFs styremøte var distribuert.
Diskusjonsnotatet oppdateres til det neste møtet.
3. Kommende møteplasser
a. Særforbundsmøte 6. desember 2017. Programmet for møtet ble distribuert før styremøtet.
Marit og Terje orienterte. Styret tok orienteringene til etterretning.
b. Særforbundsmøte 31. januar 2018. Marit og Terje orienterte om status i forberedelser til dette
møtet. Styret tok orienteringen til etterretning.
4. Sport Event Norway (SEN)
Terje orienterte om status i arbeidet, og om hvordan presentasjonen av denne saken under
særforbundsmøtet 6. desember legges opp.
5. Forberedelser til idrettstinget 2019/NIFs ledermøte 2018 (fortsettelse fra siste styremøte)
NIFs valgkomite. Marit og Terje la frem oversikt over mulige kandidater fra særforbundene til NIFs
valgkomité. Styret gjennomgikk oversikten. Styret besluttet at Marit og Terje jobber videre med den
frem til det neste styremøtet. Styremedlemmer som har synspunkter til oversikten sender disse til
Terje.
6. SFFs årsmøte 2018
Møterom er bestilt til 8. mai 2018. Styret bekreftet at årsmøtet avholdes denne dagen. Invitasjon
sendes ut i uke 49 2017. Idrettsstyret inviteres.

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

Daglig leder
Terje Jørgensen
tj@saerforbund.no
+ 47 90 61 05 64

Styret vedtok å etablere en arbeidsgruppe for utarbeidelse av et forslag til handlingsplan for SFF for
perioden 2018 – 2020.
7. Orienteringssaker
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Oppfølging regnskaper/økonomi i SFA. Erik H orienterte.
Styrelederforum 8. november. Tilstedeværende styremedlemmer orienterte.
Felles administrativt forum 9. november. Terje orienterte.
Møte om kampfiksing 16. november. Terje orienterte.
Møte med finn.no 17. november. Terje orienterte.
GS-forum 22. november. Terje orienterte.

Styret tok orienteringene til informasjon.
8. Eventuelt
Ingen saker.

