BESLUTNINGSPROTOKOLL
Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon
Mandag 6. november 2017 kl. 17.00 – 19.30
Idrettens hus US, møterom 2011
Til stede:

Forfall:

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

1. Referat fra siste møte.
Referat fra styremøte 9. oktober ble gjennomgått og godkjent.
2. Diskusjonsnotat
Oppdatert diskusjonsnotat var vedlagt sakslisten for gjennomgang i styremøtet.
Når det gjelder spørsmål om ny søknad om OL/PL til Norge forholder styret seg til idrettsstyrets
vedtak fra august 2017 (sak 201 fra idrettsstyrets møte i august 2017):
1. Idrettsstyret ser det som et naturlig mål for norsk idrett å søke om arrangøransvar for de
olympiske og paralympiske vinterleker med jevne mellomrom (IPD 7.5.2 c). Dette må skje i
nært samarbeid med det offentlige Norge i tråd med St.mld. 26 (2011-2012) «Den norske
idrettsmodellen».
2. Dersom NIF de nærmeste årene skal bidra aktivt til å fremme en søknad om Olympiske og
Paralympiske vinterleker i Norge, vil dette måtte forutsette en forpliktende nasjonal politisk
involvering og offentlig finansiering. Sentrale momenter vil måtte være avklart før idretten
formelt vedtar å igangsette et søknadsarbeid, herunder: - Organisering, eierskap og
finansiering av en søker- og organisasjonskomité. - Nasjonal politisk avklaring om aktuell(e)
arrangementsby(er). - Avklarte prinsipper for finansieringen av idrettsanlegg hvor en avklarer
hvordan anleggsutviklingen i resten av landet blir opprettholdt parallelt med et eventuelt
OL/PL-arrangement.
3. Modernisering
a. Moderniseringsprogram for norsk idrett. Terje orienterte om samtaler med NIF om
forberedelser til behandling av denne saken i styrelederforum 8. november.
b. Terje orienterte om status i arbeidet med å prøve ut nye samarbeidsformer mellom
særforbundene.
Styret diskuterte moderniseringsprogrammet slik det fremstår i dag. SFF spiller inn til NIF at
særforbundene ser frem til å ta del i prosjektet.
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4. Kommende møteplasser
a. Styrelederforum 8. november 2017 kl. 12.45 – 18.00. NIF ledelse sendte 27. oktober ut
program for dette møtet sammen med programmer for tre andre møter. Modernisering vil være
et hovedtema i møtet.
b. Særforbundsledermøte 6. desember 2017. Utkast til program er oversendt NIF og purret en
gang.
c. Særforbundsledermøte 31. januar 2018. Diskusjon om mulig hovedtema.
Styret tok informasjon under pkt a. og b. til etterretning. Til punkt c. ba styret Marit og Terje arbeide
videre med programmet.
5. Sport Event Norway (SEN)
Prosjektgruppen med representanter fra NIF, NCB og SFF har jobbet videre med denne saken. Terje
orienterte. Styret tok informasjonen til etterretning.
6. Forberedelser til idrettstinget 2019/NIFs ledermøte 2018 (fortsettelse fra siste styremøte)
a) Styret diskuterte mulig sammensetning av NIFs valgkomite.
b) Styret diskuterte hvordan en åpen dialog med idrettskretser og idrettsstyret om aktuelle temaer for
idrettstinget bør legges opp.
Sakene følges opp i det neste styremøtet.
7. Orienteringssaker
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Oppfølging regnskaper/økonomi i SFA. Erik H orienterte.
Felleskostnader idrettens hus. Terje orienterte.
Møte i felles administrativ styringsgruppe 23. oktober. Terje orienterte.
Møte med Riksrevisjonen 24. oktober. Terje orienterte.
GS-forum 25. oktober. Terje orienterte.
Møte i idrettens samarbeidsråd 26. oktober. Erik R og Eline orienterte.
NM-uka 2018. Terje orienterte.

Styret tok orienteringene til informasjon.
8. Eventuelt
NIF sendte 1. november ut dokumentet Høring om «Enklere idrettslag». Frist for innspill er satt til 1.
desember 2017. Det avholdes høringsmøte 15. november. Terje utarbeider et kortfattet administrativt
grunnlagsnotat om høringsdokumentet som oversendes særforbundene.
Terje og Erik R orienterte om et initiativ Norges Snowboardforbund og Norges Skiforbund har tatt i
fellesskap for å få årlige FIS-konkurranser i Big Air og Slopestyle til Norge. Arbeidet er relevant for
SFFs arbeid med «Sport Event Norway». Styret tok informasjonen til orientering.
Lønn for daglig leder i SFF. (Terje forlot møterommet under behandling av denne saken). Det vises
til sak 6 i styremøte i SFF 22. august 2017. Styret fattet vedtak om lønnsoppgjør for daglig leder i
SFF for 2017.

