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Beretning for 2017
Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) er en medlemsbasert interesseorganisasjon for
særforbund og fleridrettsforbund tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komite (NIF). SFFs formål er å arbeide for at medlemmene oppnår best mulig rammevilkår som
særforbund og fleridrettsforbund tilsluttet NIF.
SFF ble etablert av 46 særforbund 17. november 2009, ved inngangen til 2018 har alle 54
særforbund medlemskap i SFF.
SFFs årsmøte i 2016 vedtok handlingsplan for 2016-2018. Protokoll fra dette årsmøtet er lagt ut
her http://saerforbund.no/wp-content/uploads/2016/06/Protokoll-fra%C3%A5rsm%C3%B8tet.pdf
SFFs styre har fra årsmøtet i 2017 hatt følgende sammensetning:
Leder Marit Wiig, Norges Golfforbund
Nestleder Erik Røste, Norges Skiforbund
Medlem Arild Mjøs Andersen, Norges Triatlonforbund
Medlem Erik Hansen, Norges Bandyforbund
Medlem Eline Oftedal, Norges Fleridrettsforbund
Medlem Rakel Rauntun, Norges Skiskytterforbund
Medlem Morten Søgård, Norges Curlingforbund
Styret har arbeidet for å fremme særforbundenes interesser og lagt vekt på å ha et godt samarbeid
med NIF og idrettskretsene, for slik å arbeide til det beste for norsk idrett. Gode medlemsmøter
og idrettspolitiske møteplasser med gode diskusjonssaker og med stor deltakelse fra medlemmene
har vært viktig for styrets arbeid.

Handlingsplan for 2016-2018 vedtatt på SFFs årsmøte i 2016
Programerklæring
• SFF skal bidra til et godt politisk samarbeid i norsk idrett
• Det er et mål at alle særforbund ved periodens utløp skal ha medlemskap i SFF
• SFF skal i tett samarbeid med NIF sikre SFFs fortsatte relevans for særforbundene
• Det er et mål at SFF anerkjennes som verdifull og nyttig aktør i fellesskapet av
særforbund
• SFF skal følge opp mål i idrettspolitisk dokument(IPD), med spesiell fokus på
idrettsmålene og mål som er viktige for særforbundene
• SFF skal gjennom aktiv støtte bidra til at NIFs nye opplegg for administrativt samarbeid
i norsk idrett blir vellykket.
Handlingsplan
• Møteplasser og nettverksbygging — SFFs medlemsmøter og årsmøte videreføres og
videreutvikles
• SFFs styre skal bidra til at NIFs opplegg for politisk samarbeid mellom NIF,
særforbund og idrettskretser blir vellykket. SFF representerer særforbund slik
medlemmene ønsker.
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• Idrettspolitisk verksted/debatt. Debatt om dette gjennomføres i løpet av 2016, og
eventuelle aktiviteter igangsettes i 2017.
• Oppfølging av utvalgte mål i IPD — SFFs styre forankrer slikt oppfølgingsarbeid
løpende i SFFs medlemsmøter
• SFFs styre skal være en bidragsyter og pådriver til at et felles arrangementsmiljø for
særforbundene etableres snarest mulig
• SFFs styre skal være en bidragsyter og tilrettelegger for større og bredere mediedekning
av norsk idrett, primært gjennom samarbeid med NIF, kortsiktige tiltak skal være
gjennomført innen utgangen av 2016
• Sekretariat for stabsarbeid i fm høringer, ledermøter, ting mv.
• Videre utvikling av styrets rolle og styrets mandat. Mål; vedtak på årsmøtet i 2017.
• SFFs styre skal støtte valgte medlemmer fra særforbundene til NIFs felles administrative
styringsgruppe, og etter retningslinjer fra disse eventuelt bidra i konkrete prosesser.

Mål at alle særforbund skal ha medlemskap i SFF
Alle særforbund har nå medlemskap i SFF.

Bidrag til godt politisk samarbeid i norsk idrett
SFFs styreleder Marit Wiig og nestleder Erik Røste har representert særforbundene i det idrettspolitiske samarbeidet i idrettens samarbeidsråd hvor idrettspresidenten har hatt møter med to
særforbundspresidenter og to styreledere fra idrettskretsene for politisk diskusjon og forankring.
SFF og NIF startet i 2017 å arrangere politiske møter for særforbundene i samarbeid med NIF
v/idrettsstyret. SFF har gjennom 2017 dekket kostnadene for disse møtene, og også vært
premissgiver for valg av hovedtemaer og agenda.
En styreleder fra idrettskretsene inviteres til disse politiske møtene, og SFFs styreleder
representerer særforbundene i møter for de politiske lederne i idrettskretsene.
Åpenhetssaken i norsk idrett var sentral våren 2017 og SFF var engasjert i arbeidet med å få løst
den på NIFs ledermøte i Bodø i mai 2017.

SFFs relevans for særforbundene
SFFs styre legger opp aktivitetene i SFF i samsvar med vedtatt handlingsplan. Det legges vekt på
å holde særforbundene godt orientert om arbeid med aktuelle idrettspolitiske saker.
Særforbundene inviteres også til debatt om aktuelle idrettspolitiske utfordringer.
Styret og styremedlemmene representerer særforbundene etter konkrete oppdrag fra årsmøte og i
samsvar med handlingsplanen. Utvikling i idrettspolitiske saker forankres i særforbundene i
medlemsmøter og årsmøter.

Oppfølging av mål i IPD
SFF har i arbeidet med handlingsplanen for 2016-2018 prioritert oppfølging av følgende
støtteprosesser i IPD:

SFFs styre skal være en bidragsyter og pådriver til at et felles
arrangementsmiljø for særforbundene etableres snarest mulig
Denne saken har vært en hovedoppgave for SFFs i 2016 og 2017. Et godt
beslutningsunderlag utarbeidet av Per Bergerud var på høring i særforbundene på
sensommeren 2017. På initiativ fra NIF ble det høsten 2017 etablert et samarbeid
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mellom Innovasjon Norge, NIF og SFF. Oppdraget var å føre det arbeidet idretten har
gjort så langt videre, koordinert med statens nye innsats innenfor arrangementsturisme
gjennom Innovasjon Norge. Det er etablert en styringsgruppe og en prosjektgruppe for
arbeidet, og ved utgangen av 2017 er VM i orientering i Østfold i 2019 og et mulig VM i
bryting i Oslo i 2021 etablert som piloter.

SFFs styre skal være en bidragsyter og tilrettelegger for større og
bredere mediedekning for norsk idrett, primært gjennom samarbeid
med NIF
SFF har i de senere årene tatt flere initiativer til å legge til rette for at særforbundenes
aktiviteter skal komme mer og bredere frem i norske medier. Initiativene har omfattet en
egen web-basert kanal eiet av særforbundene selv, et samarbeid gjennom NFF med en
større distributør, et samarbeid med Nettavisen om en blogg-tjeneste, avtaler med
produksjonsselskaper, samt avtaler med TV2 (etablert) og VGTV. Ingen av disse
initiativene har ledet frem til at særforbundene på varig basis har fått tilgang til
medietjenester. I 2017 har SFF søkt løsninger i samsvar med pkt 7.6 b) i IPD 2015-2019.
NM-uka 2018. SFF har vært engasjert i NIFs prosjekt med i samarbeid med NRK å
etablere et felles arrangement for særforbundene etter modell av SVTs SM-våckan.

Modernisering
SFF har i 2017 vært engasjert i moderniseringsprogrammet til oppfølging av Pkt. 7.1 i
idrettens moderniseringsprogram. Særforbundene har utpekt SFFs styreleder og nestleder
til styringsgruppen for moderniseringsprogrammet. SFF deltar i tillegg på forskjellig vis i
administrativt for å støtte NIFs arbeid på dette området.

Idrettens finansiering
SFF har i tillegg som oppfølging av vedtak i sak 12 på Idrettstinget i 2015 gjennomført en
kartlegging av fordeling av midler under post 2 og 3. Resultatet av dette arbeidet er spilt
inn til NIF som bidrag til det videre oppfølgingsarbeid i denne saken.

Bidrag til NIFs nye opplegg for administrativt samarbeid i norsk
idrett
SFFs daglige leder har bidratt som administrativ ressurs for særforbundenes representanter i
NIFs felles administrative styringsgruppe. I 2017 ble han valgt inn som representant i gruppen
som ved årsskiftet 2017 opphørte.

Videreutvikling av SFFs medlemsmøter og årsmøte
Etter SFFs medlemsmøte i februar 2017 startet SFF og NIF et samarbeid hvor SFFs
medlemsmøter og NIFs særforbundsledermøter ble slått sammen.
I tillegg til årsmøtet 10. mai ble det avholdt tre særforbundsmøter i 2017. Til slike møter inviteres
idrettsstyret, NIFs generalsekretær, særforbundenes presidenter og generalsekretærer og en
politisk representant for idrettskretsene til en oppdatering i aktuell idrettspolitikk for
særforbundene og debatt om sentrale temaer:
• 15. februar, hovedtema likestilling i norsk idrett http://saerforbund.no/likestilling-norskidrett-saerforbundene-tar-debatten/
• 10. mai, formelt årsmøte og hovedtema NM-uka, antidoping, «Sport Event Norway» og
stortingsvalget 2017 http://saerforbund.no/arsmote-2017/
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• 20. september, hovedtema modernisering, ressurssenter for egenorganisert idrett, «Sport
Event Norway» og spillemiddelsøknad 2018
• 6. desember, hovedtema sentrale utfordringer i storbyer samt modernisering av norsk
idrett http://saerforbund.no/saerforbundsmote/

Sekretariat for stabsarbeid i fm høringer, ledermøter, ting
SFF har forberedelser til og samordning av saker til NIFs ledermøter og ting som tema i
særforbundsmøtene. I 2017 har SFF vært engasjert i følgende høringer:
• SFF gjennomførte selv i juni 2017 en høring av rapporten med konseptbeskrivelse og
beslutningsunderlag for «Sport «Event Norway».
• Sommeren 2018 ble NIFs utkast til spillemiddelsøknad for 2018 gjennomgått, og i slutten
av juli ble et administrativt grunnlagsnotat fra SFF for særforbundenes høringsinnspill
distribuert.
• SFF sendte 13. november 2017 et bakgrunnsnotat til særforbundene for NIFs høring om
enklere idrettslag.
• NIF sendte i 2017 ikke ut høringsnotat i fm årlig revisjon av KUDs bestemmelser om
tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (V-0732).

Videre utvikling av styrets rolle og styrets mandat
SFFs rolle har vært i stor utvikling i den perioden vi går ut av. Fra rolle som utfordrer til
kombinasjonen utfordrer/støttespiller overfor NIF. Med et omfattende moderniseringsprogram
igangsatt i norsk idrett i 2017, vil også SFF trolig møte behov for endring og videre utvikling.

Oslo, 12. mars 2018
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