BESLUTNINGSPROTOKOLL
Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon
Onsdag 19. april 2017 kl. 17.00 – 19.30
Idrettens hus US, møterom 2011
Til stede:

Marit Wiig
Erik Hansen
Morten Søgård
Terje Jørgensen

Forfall:

Erik Røste
Arild Mjøs Andersen
Eline Oftedal

Hanne Sogn trekker seg fra styret i SFF. Dette som en konsekvens av at hun har fratrådt stillingen som
generalsekretær i Norges Basketballforbund. Hun var til stede i starten av møtet og Marit takket henne
for et solid og viktig bidrag til og hyggelig samarbeid i SFFs styre.
1. Referat fra siste møte.
Referat fra styremøte 14. mars ble gjennomgått og godkjent.
2. Aktuelle idrettspolitiske saker
Styret gjennomgikk et diskusjonsnotat om aktuelle idrettspolitiske saker. Dokumentet oppdateres til
det neste styremøtet.
3. Et felles miljø for særforbundenes arbeid med søknader om internasjonale arrangementer
Styret besluttet at Per Bergeruds rapport med konseptbeskrivelse og beslutningsunderlag for «Sport
Event Norway» legges frem på SFFs årsmøte, og at det inviteres til innspill og kommentarer til
rapporten i etterkant av møtet.
4. SFFs årsmøte 10. mai
Styret vedtok å utvide tidsrammen for møtet med 30 min. Det ble også vedtatt å gjøre møtet til et
felles møte for SFF og NIF, hvor SFFs årsmøte blir gjennomført som en post i møtet. SFFs styre vil
i samarbeid med NIF utvikle SFFs medlemsmøter videre under navnet særforbundsmøter som felles
plattform for NIF og SFF, og å følge opp tanker om å få færre møteplasser og unngå at samme saker
behandles i flere møter. Følgende modell kan være et utgangspunkt:

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
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Styret besluttet av Marit og Terje i samarbeid med NIF jobber videre med programmet til
særforbundsmøtet 10. mai, og med videre utvikling av felles møteplasser for NIF/særforbund.
Terje sender årsmøtepapirer ut 19. april.
Styret diskuterte og samlet seg om liste over mulige kandidater til SFFs valgkomite. Terje følger
opp.
5. NIFs ledermøte 12. - 13. mai
Styret gjennomgikk sakslisten til ledermøtet. Det gjøres foreløpig ingen felles forberedelser til
ledermøtet.
6. Orienteringssaker
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Oppfølging regnskaper/økonomi i SFA. Erik H orienterte.
Styrelederforum 22. mars. Deltakende styremedlemmer orienterte.
Innspillkonferanse om egenorganisert idrett i KUD 27. mars. Marit og Terje orienterte.
Orientering om SFF i avdeling for sivilsamfunn og idrett 29. mars. Terje orienterte.
Omlegging av det administrative samarbeidet mellom særforbund og NIF. Terje orienterte.
Årsmøte Norsk Tipping 6. april. Marit og Terje orienterte.

Styret tok orienteringene til informasjon.
7. Eventuelt
Ingen saker

