BESLUTNINGSPROTOKOLL
Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon
Tirsdag 12. september 2017 kl. 17.00 – 19.30
Idrettens hus US, møterom 2011
Til stede:

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

1. Referat fra siste møte.
Referat fra styremøte 22. august ble gjennomgått og godkjent.
2. Diskusjonsnotat
Styrets gjennomgikk et oppdatert diskusjonsnotat med oversikt over aktuelle idrettspolitiske saker.
Det ble spesielt lagt vekt på punktene IV og V.
IV. Organisasjonsutvikling og modernisering
Styret er opptatt av at det utarbeides en helhetlig målsetting med og beskrivelse av
moderniseringsprosjektet i norsk idrett. Prosjektet må eies og styres på strategisk nivå av idrettsstyret.
Styret mener også at det er viktig at prosjektet ikke anlegges med for store ambisjoner.
V. Egenorganisert/uorganisert idrett vs organisert idrett
Styret mener at idrettsorganisasjonen må komme i inngrep med politikerne i denne saken.
Regjeringens målsetting med det nye ressurssenteret og idrettsorganisasjonens mulige bidrag bør
avklares. En kunstig konflikt mellom det organiserte og det egenorganiserte må unngås.
Idrettsorganisasjonen bør i denne saken kjøre frem de organisasjonsledd som allerede har troverdighet
og legitimitet i miljøet av de egenorganiserte.
3. Sport Event Norway (SEN)
Marit og Terje orienterte om at idrettspresidenten har tatt initiativ til et møte mellom NIF, SFF og
Norway Convention Bureau (NCB) som ble avholdt 4. september med Marit og Terje til stede. På
idrettspresidentens initiativ er det nå etablert en arbeidsgruppe bestående av Terje på vegne av SFF,
Niels Røine fra NIF og Frode Åsheim fra NCB. Første møte i arbeidsgruppen blir torsdag 14. sept.
Erik R orienterte om samtaler med Kåre Geir Lio og Marit om samtale med Terje Svendsen. Terje
orienterte om henvendelse fra NHF om å få tilgang til høringsinnspillene. Det orienteres om
høringsinnspillene i særforbundsledermøtet 20. sept. Der tas opp spørsmålet om høringsinnspillene
skal sendes ut.
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4. NIFs regnskaper
En oversikt over NIFs regnskaper renset for overføringer til underlagte ledd – altså kun økonomien i
paraplyorganisasjonen var vedlagt sakslisten.
SFFs styre mener at det på neste Idrettsting bør settes et mål på egenkapitalens størrelse og eventuelle
andre relevante kriterier for økonomisk styring.
5. Spillemiddelsøknad 2018
Høring av utkast til spillemiddelsøknad 2018 er avsluttet. Marit og Terje orienterte om samtaler med
NIF og enkelte særforbund om arbeidet med søknaden. Styret debatterte saken kort og konkluderte at
innspill nå er gitt, og vi avventer orientering om den endelige søknaden i særforbundsledermøtet 20.
september.
6. Særforbundsledermøte 20. september 2017
Styret vedtok forslag til program for særforbundsledermøtet som oversendes NIF.
7. Møteplan for SFF styre våren 2018
Møter våren 2018 ble berammet slik:
Tirsdag 16. januar 2018 kl. 17.00-19.30 – styremøte
Tirsdag 6. februar 2018 kl. 17.00-19.30 – styremøte
Tirsdag 12. mars 2018 kl. 17.00-19.30 – styremøte
Tirsdag 3. april 2018 kl. 17.00-19.30 – styremøte
Torsdag 3. mai 2018 kl. 17.00-19.30 – styremøte
Tirsdag 8. mai kl. 17.00-20.00 – årsmøte for SFF
Tirsdag 5. juni 2018 kl. 17.00-19.30 – styremøte
8. Årshjul for SFF august 2017 – juni 2018
Oppdatert årshjul for SFF fra august 2017 til juni 2018 ble godkjent.
9. Orienteringssaker
a)
b)
c)
d)
e)

Oppfølging regnskaper/økonomi i SFA. Erik H orienterte.
Idrettens samarbeidsråd 29. august. Marit orienterte.
Møte i Stavanger 5. september i fm NM-uka. Terje orienterte.
Møter med Niels Røine 4. og 11. september. Marit og Terje orienterte.
Møte med Norges Volleyballforbund 12. september. Marit og Terje orienterte.

Styret tok orienteringene til informasjon
10. Eventuelt
Det er oppfattet at det er tvil om anbefalingene fra IKT-evalueringsutvalget blir gjennomført som
forutsatt. Styret vil følge opp denne saken etter særforbundsledermøtet 20. september.

