BESLUTNINGSPROTOKOLL
Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon
Mandag 24. september 2018 kl. 17.00 – 19.30
Møterom US-2011, idrettens hus
Til stede:

Marit Wiig
Erik Røste
Arild Mjøs Andersen (fra sak 4)
Anniken Ellingsen
Erik Hansen
Morten Søgård
Terje Jørgensen

Forfall:

Eline Oftedal

1. Referat fra siste møte.
Referat fra styremøte 23. august ble gjennomgått og godkjent.
2. Aktuelle idrettspolitiske saker/moderniseringsprosessen
Oppdatert dokument med en statusoversikt i aktuelle idrettspolitiske saker som var vedlagt sakslisten
ble gjennomgått. Det ble vedtatt å avholde et møte for særforbundene i regi av SFF 13. november.
Styremøtet som opprinnelig var oppsatt på dette tidspunktet flyttes til enten 29/10, 5/11 eller 6/11.
Styret ser behov for å avholde et faktamøte om antidoping for å belyse ansvars- og rolledelingen i det
nasjonale og internasjonale antidopingarbeidet. Terje følger saken opp med Henriette i NIF for å få
satt opp et møte etter modell av fagseminaret om anlegg 29. august.
Terje ble bedt om å utarbeid utkast til forslag til Idrettstinget 2019 på fem saksområder.
3. Særforbundsmøte 12. september og 21. november.
Styret evaluerte gjennomføring av særforbundsmøtet 12. september, og diskuterte opplegg for
særforbundsmøtet 21. november for oversendelse av forslag til NIF.
4. Valgkomiteen i NIF
Erik H og Erik R orienterte om prosessen i arbeidet i NIFs valgkomite.
Terje presenterte oppsummering av debatt i særforbundsmøtet 12. september om føringer fra
særforbundene til særforbundenes representanter i NIFs valgkomite. Styret vedtok at
oppsummeringen oversendes særforbundene sammen med presentasjoner fra møtet.
5. Orienteringssaker
a)
b)
c)
d)
e)

Anleggsseminar 29. august. Marit og Terje orienterte.
IPD administrativ workshop i særforbundene 26. september. Terje orienterte.
GDPR i idrettslag og særforbundene. Terje orienterte.
Evaluering av tilskuddsordninger (sak 12 fra Idrettstinget 2015). Terje orienterte.
Styringsgruppe for utarbeidelse av nasjonal strategi for arrangementsturisme. Terje orienterte.
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Styret tok orienteringene til informasjon.
6. Eventuelt
Ingen saker.

