Årsmøte
3. mai 2018
Colosseum, UBC, Ullevaal stadion

Program
17.00-17.05

Innledning/Velkommen

Marit

17.05-18.00

Aktuelle idrettspolitisk saker

Marit

Spillemiddelsøknad 2019

Karen

IPD 2019-2023

Per Tøien

«Sport Event Norway»

Marit/Terje

18.00-18.15
18.15-18.30

Oppfølging av sak 12 fra idrettstinget 2015 (en orientering Marit/Karen
etter møte mellom SFFs styre og NIF 10. april).
Pause

18.30-19.15

SFFs handlingsplan 2018-2020.

Arild

19.15-19.55

Formelt årsmøte for SFF

Marit

19.55-20.00

Avslutning

Aktuelle idrettspolitiske saker
Spillemiddelsøknad 2019

Karen Kvalevåg

IPD 2019-2023

Per Tøien

«Sport Event Norway»

Marit Wiig/Terje Jørgensen

Spillemiddelsøknad 2019
Karen Kvalevåg

IPD 2019 - 2023
Per Tøien

«Sport Event Norway»
• Flere års forarbeider
• Per Bergeruds rapport i april 2017
• Høring i særforbundene i mai og juni 2017
• Samarbeid NIF/SFF/Innovasjon Norge AS på sensommeren 2017
• Prosjektgruppe Røine/Jørgensen/Aasheim etablert i september 2017
• VM i orientering 2019 i Østfold og et mulig VM i bryting i 2021 i
Oslo piloter i arbeidet fram til etablering
• Organisering og økonomi identifisert som sentrale utfordringer
frem til etablering

«Sport Event Norway»
Status
• Idretten står sterkt samlet i denne saken
• Fremdriften har ikke vært så god som håpet
– Men skyter nå fart?

• Å jobbe med piloter har vist seg svært nyttig
– Mange gode og viktige problemstillinger har kommet opp

• Organisering av samarbeidet stat/idrett og prioritering av
arrangementer for statlig støtte vil være sentral utfordringer i tiden
som kommer

«Sport Event Norway»
Sentrale oppgaver i dag
• Kontakt med Innovasjon Norge AS, Kulturdepartementet og
Nærings- og fiskeridepartementet for å avklare form og innhold i et
statlig engasjement
• Arbeid med piloter
• Systematisering av erfaringer vunnet i arbeid med pilotene

«Sport Event Norway»
Veien videre
• Få avklart statens holdning – hvordan følge opp reiselivsmeldingen
med tiltak/tilskudd?
• Samarbeide videre med Innovasjon Norge AS for å få en struktur
på plass
• Fortsette arbeid med piloter

• Gjennomføre gode prosesser i særforbundene og NIF både når det
gjelder organisering og kriterier for prioritering av arrangementer
• Det er krevende å sette mål om tidspunkt for operativ drift

Oppfølging av sak 12 fra Idrettstinget 2015
På Idrettstinget 2015 ble Idrettsstyret i vedtak under sak 12 gitt
fullmakt til å utforme ordningene for fordeling av spillemidler til
idrettskretsene over post 1 og særforbundene over post 2 og 3.
Styret ble i samme vedtak pålagt å evaluere fordelingskriterier på
postene 1-4 med god forankring i særforbundene og idrettskretsene.
Det ble i vedtaket åpnet for at endringer i fordelingskriterier kan
implementeres i tingperioden.

Oppfølging av sak 12 fra Idrettstinget 2015
Norges Bandyforbund har fulgt opp denne saken, bl a gjennom brev
til NIF i desember 2017
NIF inviterte bandyforbundet og SFFs styre til et møte om saken –
dette ble avholdt 10. april 2018
NIF opplyste at man har startet arbeid med en evaluering av
fordelingskriterier gjennom en kartlegging av dagens kriterier. Dette
arbeidet er ikke ferdig.

Det ble påpekt at tilskuddsordningene trolig vil være et sentralt
virkemiddel underveis i arbeidet med modernisering av
idrettsorganisasjonen.

Oppfølging av sak 12 fra Idrettstinget 2015
Det forhold at endrede fordelingskriterier kan være et aktuelt tiltak i
moderniseringsprogrammet skal ikke stå i veien for oppfyllelse av
tingvedtaket
NIF vil videreføre kartleggingen av dagens fordelingskriterier og
gjennomføre en evaluering som vedtatt.
Idrettsstyret kommer tilbake til organisasjonen om videre fremdrift i
denne saken.

Forslag til handlingsplan for SFF 2018-2020
SFFs styre har oppnevnt en arbeidsgruppe som har utarbeidet forslag til ny
handlingsplan:
Leder Arild Mjøs Andersen, president i Norges Triatlonforbund
Medlem Hilde Næss, president i Norges Vektløfterforbund
Medlem Ola Keul, president i Norges Snowboardforbund
Medlem Ingvild Østli, visepresident i Norges Rytterforbund
Medlem Tor-Anders Hanssen, generalsekretær i Norges Golfforbund
Sekretær Terje Jørgensen, daglig leder i SFF

SFFs handlingsplan 2018-2020
• En mindre justering i visjon foreslås:
– Sammen skaper vi best mulig rammer for en fremtidsrettet
idrettsorganisasjon.

• Verdigrunnlaget: frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd (som før)
• I avsnittet etter verdigrunnlaget er siste setning foreslått utvidet:
– 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 handlingsplan 2018-2020
Programerklæring og virksomhetside er foreslått slått sammen:
SFFs virksomhetsidè.
• gode rammevilkår for
• idrettspolitiske verksteder og tankesmier.
særforbundene
• sekretariat for saksutredning i fm
• en demokratisk og
høringer
fremtidsrettet
• felles og koordinerte saker i fm NIFs
idrettsorganisasjon
ledermøter og på Idrettstinget
• gode samarbeid
• fellesavtaler for små og mellomstore
• verdiskapende møteplasser
særforbund
• nettverksbygging og nytenking • full åpenhet og innsyn

SFFs handlingsplan 2018-2020
Forslag:
• 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.

SFFs handlingsplan 2018-2020
• 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 20192023 – 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.

SFFs årsmøte 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Godkjenning av fremmøtte representanter
Godkjenning av sakliste og forretningsorden
Valg av dirigent og protokollfører.
Beretning 2017
Regnskap 2017
Budsjett for SFF for 2018 og videre
Forslag til endringer i SFFs vedtekter
Innkomne forslag og saker
Handlingsplan 2018 -2020
Valg
i.
ii.
iii.
iv.
v.

styreleder
nestleder i styret
4 styremedlemmer
Leder av valgkomité
2 medlemmer til valgkomiteen med 1 varamedlem

SFFS årsmøte 2018
1.
2.
3.
4.

Godkjenning av fremmøtte representanter
Godkjenning av sakliste og forretningsorden
Valg av dirigent og protokollfører.
Beretning 2017

SFFs årsmøte 2018
Sak 5. og 6. Regnskap for 2017 og budsjettforslag for 2018 og videre

SFFs årsmøte 2018
Sak 7. Forslag til endringer i vedtekter

SFFs årsmøte
Sak 8. Innkomne forslag og saker
Fra NHF:
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.

SFFs årsmøte
Sak 9. Forslag til handlingsplan for SFF 2018-2020

SFFs årsmøte
Sak 10. Valg
Valgkomiteens innstilling er som følger:
SFFs styre
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Marit Wiig
Erik Røste
Erik Hansen
Eline Oftedal
Arild Mjøs Andersen
Morten Søgård

gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg

SFFs årsmøte
Sak 10. Valg
Styrets innstilling er som følger:
SFFs valgkomite
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Grethe Fossli
Haktor Slåke
Mariann Brattland
Cato Bratbakk

gjenvalg
gjenvalg
ny
gjenvalg

Avslutning

