BESLUTNINGSPROTOKOLL
Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon
Tirsdag 6. juni 2017 kl. 15.30 – 18.30
Idrettens hus US, møterom 2011
Til stede:

Marit Wiig
Erik Røste
Erik Hansen
Arild Mjøs Andersen
Rakel Rauntun
Morten Søgård
Terje Jørgensen

Forfall:

Eline Oftedal

1. Referat fra siste møte.
Referat fra styremøte 2. mai ble gjennomgått og godkjent.
2. Utfordringer i idretten i Oslo som tema i et særforbundsmøte?
Styret diskuterte et forslag om å gjøre utfordringer i Oslo-idretten til tema i et særforbundsmøte
høsten 2017. Bakgrunnen for debatten var beskrevet i sakslisten.
Terje tar denne saken videre i samarbeid med Oslo IK og NIF.
3. Aktuelle idrettspolitiske utfordringer
Styremøtet var utvidet for å tillate en grundigere diskusjon om den idrettspolitiske situasjon
midtveis i 2017 og prioriteringer knyttet til det idrettspolitiske arbeidet frem til SFFs årsmøte 2018.
Følgende dokumenter lå til grunn for diskusjonen:
•
•
•
•

Et eget diskusjonsnotat utarbeidet av Terje for denne diskusjonen
En oppdatert oversikt over aktuelle idrettspolitiske saker
IPD 2015-2019 (se https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/omnif/idrettspolitisk-dokument-2015-2019/57_15_nif_idrettspolitisk-dokument-20152019_lr_0909.pdf)
SFFs handlingsplan 2016-2018 (se http://saerforbund.no/wpcontent/uploads/2016/06/Handlingsplan2-for-SFF-2016-2018.pdf)

Styret gjennomførte en grundig debatt, og besluttet å følge opp sentrale saker i videre dialog med
særforbundene og NIF.
4. Orienteringssaker
a)
b)
c)
d)
e)

Oppfølging regnskaper/økonomi i SFA. Erik H orienterte.
NIFs møte med små særforbund om nye samarbeidsformer 8. mai. Terje orienterte.
GS-forum 8. mai. Terje orienterte.
Møte med Dale og Pelsholen om NIFs økonomiske stilling 9. mai. Marit og Terje orienterte.
Møte med bedriftsidrettsforbundet 22. mai. Marit og Terje orienterte.
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f) Møte med Øystein Dale 29. mai. Terje orienterte.
g) Lederutviklingsprogram for GSer og orgsjefer. Terje orienterte.
h) Møte NIF-KUD 1. juni. Terje orienterte (notater vedlegges e-post med referat fra styremøtet).
Styret tok orienteringene til informasjon.
5. Eventuelt
Ingen saker.

