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Beretning for 2018
Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) er en medlemsbasert interesseorganisasjon for
særforbund tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). SFFs
formål er å arbeide for at medlemmene oppnår best mulig rammevilkår som særforbund tilsluttet
NIF.
SFF ble etablert 17. november 2009, og siden 2017 har alle 54 særforbund medlemskap i SFF.
SFFs årsmøte i 2018 vedtok handlingsplan for 2018-2020. Protokoll fra dette årsmøtet er lagt ut
her http://saerforbund.no/wp-content/uploads/2018/05/Protokoll-fra%C3%A5rsm%C3%B8tet-1.pdf
SFFs styre har fra årsmøtet i 2018 hatt følgende sammensetning:
Leder Marit Wiig, Norges Golfforbund
Nestleder Erik Røste, Norges Skiforbund
Medlem Arild Mjøs Andersen, Norges Triatlonforbund
Medlem Anniken Ellingsen, Norges Roforbund
Medlem Erik Hansen, Norges Bandyforbund
Medlem Eline Oftedal, Norges Fleridrettsforbund
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 2018-2020 vedtatt på SFFs årsmøte i 2018
• 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.
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@saerforbund
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• 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.

SFFs relevans for særforbundene
SFF samarbeidet i 2018 med NIF i betydelig større grad enn tidligere. Organisasjonen har vært
involvert i arbeid med en rekke saker, og inntrykket er entydig at SFF oppleves både av NIF,
idrettskretser og organisasjonens egne medlemmer som en konstruktiv og relevant aktør.
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.

Medvirkning til godt idrettspolitisk og administrativt samarbeid
mellom NIF og særforbund
SFFs styreleder Marit Wiig og nestleder Erik Røste har i 2018 representert særforbundene først 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 — og senere i styringsgruppen for moderniseringsprogrammet i norsk idrett.
Ved utgangen av 2018 har SFF blitt involvert i utarbeidelse av innstilling til særforbundenes
deltakelse i utvalg i norsk idretts moderniseringsprogram.
En styreleder fra idrettskretsene inviteres til særforbundenes politiske møter, og SFFs styreleder
representerer særforbundene i møter for de politiske lederne i idrettskretsene.
Det administrative samarbeidet mellom NIF og SFF/særforbundene har i 2018 ikke fungert så
godt som det burde. Daglig leder samarbeider godt med NIFs administrative ledelse og er
involvert i flere administrative prosesser i NIF. Strukturen i samarbeidet er imidlertid ikke
formalisert med fast møteplasser mellom sentrale tillitsvalgte i SFF og NIFs administrative
ledelse. GS-forum er heller ikke utviklet som en felles styrt møteplass. Når det gjelder
administrative utvalg, er i 2018 IT- og kompetanseutvalget videreført fra gammel struktur.

Idrettspolitiske møteplasser — i samarbeid med idrettsstyret
SFF og NIF startet i 2017 å arrangere politiske møter for særforbundene i samarbeid med NIF
v/idrettsstyret. Dette ble videreført i 2018. SFF har som i 2017 dekket kostnadene for disse
møtene, og også utarbeidet forslag til hovedtemaer og agenda for møtene.
Inkludert SFFs årsmøte 3. mai 2018, har det vært avholdt fire idrettspolitiske møter i 2018.
Moderniseringsprosessen i norsk idrett har vært hovedsak i disse møtene, men det ble våren 2018
i tillegg til å ta opp kulturelle sider ved spørsmålet om modernisering av idrettsorganisasjonen,
også gjennomført en debatt om den norske spillpolitikken. Høsten 2018 har forberedelser til
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idrettstinget 2019 vært det sentrale temaet i møtene, ved siden av videreføring av
moderniseringsprosessen.

SFFs bidrag til større og bredere mediedekning for norsk idrett
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. NIF startet en arbeidsgruppc i 2018 hvor SFF
og flere særforbund er med. Etter utskifting av personell i NIF, har gruppen høsten blitt videreført under ny ledelse fra NIF,og fremdriften i arbeidet har mot slutten av 2018 vært svært god.
NM-uka 2018. SFF var engasjert i NIFs prosjekt med i samarbeid med NRK å etablere et felles
arrangement for særforbundene etter modell av SVTs SM-våckan.

Sekretariat for stabsarbeid i fm høringer
I 2018 har SFF utarbeidet administrativt grunnlagsnotat i følgende høringer:
•
•
•
•

31. januar: Innspill til Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
5. februar: Anonymisering og lagring av personinformasjon.
7. februar: Revisjon av World Anti-Doping Code(WADC)
12. februar: Høring om endring i regelverk om momskompensasjon (varer og tjenester).
Dissefire høringene kom i løpet av et kort tidsrom. Det ble derfor utarbeidet
etfelles notatfra SFF som omfattet alle høringene (19.februar 2018).

•
•
•
•
•

2. juli: Søknad om spillemidler for 2019
26. oktober: Fremtidig organisering av norsk idrett
26. oktober: Forslag til ny anleggspolitikk
19. desember: Ny langtidsplan for norsk idrett
21. desember: Lovrevisjon til Idrettstinget 2019

Spillemiddelsøknad for 2019
Som beskrevet over, utarbeidet SFF i juli et administrativt grunnlagsnotat til NIFs høring av
utkast til spillemiddelsøknad for 2019. Det er ikke kjent hvor mange særforbund som sendte inn
høringsinnspill, men de poengene som SFF tok opp, ble dessverre i liten grad tatt hensyn til i det
endelige søknadsdokumentet.

Et felles arrangementsmiljø for særforbundene
SFF har vært engasjert i dette spørsmålet siden 2013, det meste av tiden i tett kontakt med
Norway Convention Bureau som nå er en del av Innovasjon Norge AS. Etter at SFF i 2017 fikk
utarbeidet en fullstendig rapport med anbefalinger om etablering av et felles organ for å ivareta
og utvikle søker- og arrangørkompetanse for større idrettsmesterskap i Norge, satt Innovasjon
Norge AS i 2018 i gang et arbeid med å utvikle en nasjonal strategi for arrangementsturisme for
sektorene kultur og idrett. Daglig leder i SFF har gjennom 2018 vært med i styringsgruppen for
dette arbeidet. Strategien skal etter planen være ferdig innen utgangen av første kvartal 2019.

Bistand i arbeid med forslag til saker som skal behandles på
Idrettstinget
SFFs styre har gjennom 2018 arbeidet med flere forslag til idrettstinget, både lovendringssaker og
tingforslag, og har forankret disse i særforbundsmøter høsten 2018. Flere forslag er oversendt
NIF av særforbund som har styremedlemmer i SFF.
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Bistand til en god prosess for utarbeidelse og oppfølging av IPD
2019-2023
SFF har ikke fått mulighet til aktiv deltakelse i arbeidet med nytt strategidokument for norsk
idrett, annet enn gjennom utarbeidelse av et grunnlagsnotat for høring av et utkast utarbeidet
av NIF før jul 2018.
SFF har engasjert seg i oppfølging av vedtak fra siste idrettsting. I 2018 har spesielt
oppfølging av vedtak i sak 12 fra idrettstinget 2015 om evaluering av tilskuddsordninger vært
en sentralt sak.

SFF skal engasjere seg i moderniseringsprosjektet i norsk idrett,
og ivareta særforbundenes interesser.
SFF har i 2018 vært engasjert i moderniseringsprosjektet gjennom SFFs styreleders og
nestledere deltakelse i NIFs styringsgruppe for prosjektet. SFF har videre gjennom daglig
leders deltakelse i NIFs arbeidsgruppe for evaluering av forvaltningsordninger (sak 12 fra
idrettstinget 2015) deltatt i utarbeidelse av grunnlag for utvikling av særforbundssektoren i
moderniseringsprosjektet.
SFF har også ivaretatt koordinering og forankring av prosess med innspill til (5) utvalg i
moderniseringsprosjektet.

Arbeide for at det innføres gode rutiner og prosesser for evaluering
og oppfølging av tjenesteleveranser i norsk idrett
Med manglende struktur i det administrative samarbeid mellom særforbundene og
NIF/idrettskretser, og uten direkte involvering i arbeid med ny strategiplan for norsk idrett, har
det ikke vært tilstrekkelig fokus på dette temaet i (det administrative) møte mellom SFF og NIF.
Oslo, 5. mars 2019
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