Protokoll
fra årsmøte for

Særforbundenes Fellesorganisasjon
Ullevål stadion, 3. mai 2018
1. Årsmøtet godkjente fremmøtte representanter som registrert av organisasjonens
administrasjon. Det var 67 personer til stede og 43 medlemsorganisasjoner var
representert på årsmøtet, hvorav 33 møtte med stemmeberettigede representanter etter
organisasjonens vedtekter. Se vedlagte deltakerliste (vedlegg 1).
2. Saksliste og forretningsorden ble godkjent.
3. Marit Wiig ble valgt til dirigent og Terje Jørgensen ble valgt til protokollfører.
4. Styrets beretning for 2017 ble godkjent som fremlagt.
5. Regnskap for 2017 med styrets økonomiske beretning, samt erklæring fra revisor, ble
distribuert til medlemmene med innkallingen til årsmøtet. Årsmøtet godkjente
regnskapet med revisors beretning som fremlagt.
6. Forslag til revidert budsjett for 2018 og rullerende budsjetter for 2019 og 2020 var
vedlagt innkallingen. Budsjettene ble vedtatt som fremlagt (vedlegg 2).
7. Forslag fra SFFs styre til endringer i SFFs vedtekter var vedlagt innkallingen til
årsmøtet. De ble vedtatt som foreslått (se vedlegg 3).
8. Norges Håndballforbund fremmet følgende forslag for behandling i SFFs årsmøte:
1. Den årlige medlemskostnaden for drift av SFF fordeles med lik sum på alle
medlemmer.
2. SFF fakturerer den årlige medlemskontingenten direkte mellom SFF og
medlemmene. Dette blant annet for å synliggjøre kostnaden i de respektive
særforbund sine regnskap, samt at Post 2 midler i overføring fra NIF til
særforbundene viser mer reelle tall.
President i Norges Håndballforbund Kåre Geir Lio presenterte forslaget, og nestleder i
SFFs styre Erik Røste presenterte styrets syn på forslaget. Forslaget ble underlagt
votering og falt mot en stemme.
9. Etter en debatt i forkant av det formelle årsmøtet ble handlingsplan for SFF for 20182020 vedtatt med en mindre endring (vedlegg 4).

10. Leder av valgkomiteen Grethe Fossli presenterte valgkomiteens innstilling som var
distribuert til særforbundene med innkallingen til årsmøtet. Valgkomiteens innstilling
ble enstemmig valgt som følger:
Leder Marit Wiig, Norges Golfforbund (gjenvalg)
Nestleder Erik Røste, Norges Skiforbund (gjenvalg)
Medlem Arild Mjøs Andersen, Norges Triatlonforbund (gjenvalg)
Medlem Erik Hansen, Norges Bandyforbund (gjenvalg)
Medlem Eine Oftedal, Norges Fleridrettsforbund (gjenvalg)
Medlem Morten Søgård, Norges Curlingforbund (gjenvalg)
Rakel Rauntun, Norges Skiskytterforbund (gjenvalg) har i samsvar med SFFs vedtekter
§ 5 i forkant av årsmøtet blitt valgt som styremedlem i SFF av og fra
generalsekretærene.
Styreleder i SFF, Marit Wiig presenterte deretter styrets innstilling til ny valgkomité i
SFF. Styrets innstilling ble enstemmig valgt som følger:
Leder Grethe Fossli, Norges Bedriftsidrettsforbund
Medlem Odd Haktor Slåke, Norges Bokseforbund
Medlem Mariann Brattland, Norges Luftsportforbund
Varamedlem Cato Bratbakk, Norges Svømmeforbund

Terje Jørgensen
Protokollfører
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Vedlegg 1

Deltakerliste SFFs årsmøte 2018
Torsdag 3. mai 2018 kl 17.00-20.00
Colosseum, Meet
Norges Ake-, Bob og
Skeleton Forbund
Norges Amerikanske
Idretters Forbund
Norges Badmintonforbund
Norges Bandyforbund
Norges Basketballforbund
Norges
Bedriftsidrettsforbund
Norges Biljardforbund
Norges Bokseforbund
Norges Bordtennisforbund
Norges Bowlingforbund
Norges Bryteforbund
Norges Bueskytterforbund
Norges Castingforbund
Norges Cricketforbund
Norges Curlingforbund
Norges Cykleforbund
Norges Danseforbund
Norges Dykkeforbund
Norges Fekteforbund
Norges Fleridrettsforbund
Norges Fotballforbund

67 pers/43 særforbund
President Harald Rolfsen

Gensek Thomas Vesteraas

President Richard Vogt
Gensek Espen Larsen
President Erik Hansen
President Jan Hendrik
Parmann
President Grete Fossli

Gensek Silje Særheim
Styremedlem Lars
Christian Berge

President Haktor Slåke
Gensek Per Iversen
Gensek Morten Sandnæs
President Steinar
Risinggård

President Morten Søgård
President Anders Gogstad
President CAO Junjie
President Eline Oftedal

Norges Friidrettsforbund
Norges Golfforbund

President Marit Wiig

Norges Gymnastikk- og
Turnforbund
Norges Hundekjørerforbund

President Siri Barfod

Norges Håndballforbund

President Kåre Geir Lio

Norges Ishockeyforbund
Norges Judoforbund

President Gerhard Nilsen

Norges Kampsportforbund
Norges Kickboxing Forbund
Norges Klatreforbund
Norges Luftsportforbund

President Trond Berg
President Bjørnar Sæther

3

Ass. gensek Kai-Erik
Arstad
Gensek Kjetil Hildeskor
Gensek Tor-Anders
Hanssen

Gensek Lotte Friid
Fladeby
1. visepres. Ole R. Jørstad

Gensek Kristoffer
Halmøy
Gensek Trond Søvik
Gensek Espen Lund
Gensek Hanne Sogn

Gensek Erik
Langerud

Norges Motorsportforbund
Norges Orienteringsforbund
Norges Padleforbund
Norges Roforbund
Norges Rugbyforbund
Norges Rytterforbund
Norges Seilforbund

Første visepresident HansPetter Engstrøm
President Astrid Waaler
Kaas
President Geir Kvillum

Norges Vannski og
Wakeboard Forbund
Norges Vektløfterforbund
Norges Volleyballforbund
NIF

Gensek Lasse Arnesen

Gensek Anniken
Ellingsen
President Per Thorkildsen
Visepresident Ingvild Østli
President Jørgen Stang
Heffermehl
President Erik Røste
President Erlend Slokvik

Norges Skiforbund
Norges Skiskytterforbund
Norges Skytterforbund
Norges Skøyteforbund
President Mona Adolfsen
Norges Snowboardforbund
President Ola Keul
Norges Softball og Baseball
Forbund
Norges Squashforbund
Norges Studentidrettsforbund Styremedlem Jørgen Sundt
Norges Styrkeløftforbund
Norges Svømmeforbund
Norges Tennisforbund
Norges Triathlonforbund

Fg gensek Are Antonsen

President Inger Blikra
President Cato Bratbak
President Gisle Jentoft
President Arild Mjøs
Andersen

President Hilde Næss
Idrettspresident Tom Tvedt
Styremedlem Vibecke
Sørensen
Ass. gensek Rune
Midthaug

SFF
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Gensek Ellen Scheel

Gensek Rakel Rauntun

Gensek Bjørn Christian
Thode
Gensek Marius H.
Johannessen
Bjørn Soleng
Gensek Kari Uglem
Gensek Stephen
Smithurst
Gensek Arne Grostad
Første visepres. Kristin K.
Aasen
Gensek Karen Kvalevåg
Idrettspolitisk rådgiver
Per Tøien
Daglig leder Terje
Jørgensen

Vedlegg 2

Budsjett for SFF for 2018 og rullerende budsjettforslag for 2019 og 2020 ble vedtatt slik:
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Vedlegg 3

Vedtektsendringer vedtatt i årsmøte 2018
§1. Formål og oppgaver, første avsnitt
SFF er en medlemsbasert interesseorganisasjon for særforbund og fleridrettsforbund tilsluttet
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). SFFs visjon er Sammen
for best mulige rammer for den organiserte idretten., og oOrganisasjonens formål er å
arbeide for at medlemmene oppnår best mulig rammevilkår som særforbund og
fleridrettsforbund tilsluttet NIF.
SFF skal arbeide for at særforbundenes og fleridrettsforbundenes felles interesser ivaretas på
best mulig måte. Organisasjonen skal engasjere seg i og utføre oppgaver på vegne av
medlemmene i henhold til disse vedtekter samt organisasjonens handlingsplaner og andre
vedtak fattet av årsmøtet og

§4-1. Årsmøte, tredje avsnitt
På åÅrsmøte kan bareikke behandles forslag om endring i vedtekter som ikke er oppført på den
utsendte sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det ved
godkjenning av saklisten.

§4-3. Innkalling, første og annet avsnitt
Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut av SFFs styre senest innen 2to måneder før årsmøtet
holdes.
Forslag til årsmøtet må være sendt til SFFs styre senest innen 5fem uker før årsmøtet holdes.
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut pr.
post eller pr. mail til medlemmene senest innen 3 tre uker før årsmøtet avholdes.

§4-4. Årsmøtets oppgaver, første avsnitt
Årsmøtet skal:
….
Foreta følgende valg til styret i SFF:
• styreleder
• nestleder
• fire4 styremedlemmer
• Foreta følgende øvrige valg:
• Leder av valgkomité
• to2 medlemmer til valgkomiteen med 1ett varamedlem
•
•

§5. Styrets myndighet, annet avsnitt
Styret består av styreleder, nestleder, fire4 styremedlemmer og et styremedlem valgt av og fra
generalsekretærene i særforbundene.
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Vedlegg 3

SFFs handlingsplan 2018-2020
Visjon for Særforbundenes Fellesorganisasjon er

Sammen skaper vi best mulig rammer for en fremtidsrettet idrettsorganisasjon.
Verdigrunnlaget for samarbeidet mellom særforbundene er de samme som idrettsorganisasjons
organisasjonsverdier;

frivillighet, demokrati, lojalitet, likeverd og mangfold
Denne visjonen og disse verdiene skal prege arbeidet i SFF, samarbeidet mellom særforbundene og
samarbeidet mellom særforbundene og NIF og idrettskretser. Med verdigrunnlaget som rettesnor
skal SFF være en konstruktiv samarbeidspartner. SFF skal utfordre og bistå NIF slik at forholdene
legges best mulig til rette for særforbundene, og arbeide for en idrettspolitisk utvikling som fjerner
behovet for en egen interesseorganisasjon for særforbundene.

SFFs virksomhetsidè.

• gode rammevilkår for særforbundene
• en demokratisk og fremtidsrettet
idrettsorganisasjon
• gode samarbeid
• verdiskapende møteplasser
• nettverksbygging og nytenking

•
•
•

idrettspolitiske verksteder og tankesmier.
sekretariat for saksutredning i fm høringer
felles og koordinerte saker i fm NIFs ledermøter
og på Idrettstinget
fellesavtaler for små og mellomstore særforbund
full åpenhet og innsyn

•

•

Handlingsplan for SFF for 2018 – 2020
• SFF skal etterstrebe fortsatt relevans for særforbundene - det er et mål at SFF anerkjennes som
verdifull og nyttig aktør, både av særforbundene, idrettskretsene og NIF.
• SFF skal medvirke til at både det idrettspolitiske og det administrative samarbeidet mellom NIF og
særforbund blir vellykket – og at særforbundenes interesser i dette samarbeidet ivaretas.
• SFF skal, i samarbeid med idrettsstyret, arrangere idrettspolitiske møteplasser langs de linjer SFFs
medlems- og særforbundsmøter hittil har vært ført.
• SFF skal, i samråd med NIF, videreutvikle formen på særforbundenes politiske møteplasser, der
målet er å stimulere til en mer åpen debatt slik at enda flere gir innspill til temaer av felles interesse,
og deler erfaringer og meninger.
• SFF skal være et sekretariat for stabsarbeid i fm høringer, ledermøter, ting mv.
• SFF skal bidra i arbeidet med spillemiddelsøknad for 2019 og 2020 slik at prosessen blir god, og slik
at særforbundenes interesser ivaretas i så vel forankringsarbeid som i innhold
• SFF skal være en bidragsyter og pådriver i opprettelsen av et felles arrangementsmiljø for
særforbundene, slik at dette etableres så snart som mulig. SFF skal ikke ha en rolle i dette miljøet når
det er ferdig etablert.
• SFF skal, som et sekretariat for særforbundene i saker av felles interesse, bistå i arbeid med forslag
til saker som skal behandles på Idrettstinget.
• SFF skal aktivt bidra til en god prosess for utarbeidelse og oppfølging av IPD 2019-2023 – det er et
mål at IPD skal oppleves relevant, fremsynt og målrettet av særforbundene.
• SFF skal engasjere seg i moderniseringsprosjektet i norsk idrett, og ivareta særforbundenes
interesser.
• SFF skal arbeide for at det innføres gode rutiner og prosesser for evaluering og oppfølging av
tjenesteleveranser i norsk idrett.
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