BESLUTNINGSPROTOKOLL
Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon
Torsdag 7. februar 2019 kl. 16.00 – 18.30
Møterom US-2011, Ullevaal stadion
Til stede:

Marit Wiig
Arild Mjøs Andersen (på skype)
Anniken Ellingsen (fra sak 4)
Erik Hansen
Eline Oftedal
Terje Jørgensen

Forfall:

Erik Røste
Morten Søgård

1. Referat fra siste møte
Referat fra styremøte 14. januar 2019 ble gjennomgått og godkjent.
2. Aktuelle idrettspolitiske saker/moderniseringsprosessen
Oppdatert dokument med en statusoversikt i aktuelle idrettspolitiske var vedlagt sakslisten. Styret
gjennomgikk dokumentet.
Dokumentet oppdateres til det neste styremøtet.
3. Skatt på naturalytelser/frivillighet
Marit innledet. SFFs styre har savnet et klart politisk standpunkt fra NIF i denne saken.
4. OL/PL i Norge i 2030?
Marit innledet. Hun poengterte at forslaget fra fire idrettskretser om å starte arbeid for å få OL/PL til
Norge i 2030 ikke er i tråd med idrettsstyrets vedtak fra august 2017. Skal det søkes OL/PL til Norge i
fremtiden, bør det skje i en godt forankret prosess som ledes av NIF.
Styret er av den oppfatning at det ikke er idrettskretsene oppgave å arbeide med OL/PL-søknader.
SFFs styre forholder seg for øvrig til vedtak i sak 201 fra idrettsstyrets møte 31. august 2017.
5. Særforbundsmøte 19. mars 2019
Styret vedtok i styremøtet 14. januar program for særforbundsmøte 19. mars for innspill til NIF.
Styret behandler spørsmål om endelig forslag til program for oversendelse til NIF pr. e-post etter
styrelederforum 13. februar.
6. NIFs valgkomite
Erik H orienterte fra fremdriften i arbeidet i NIFs valgkomite.
Styret tok orienteringen til informasjon.
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7. Orienteringssaker
a) Sport Event Norway. Terje orienterte.
b) Felles rettighetsforvaltning (media). Terje orienterte.
c) Fordeling post 2 i 2019. Terje orienterte.
Styret tok orienteringene til informasjon.
8. Eventuelt
Marit orienterte om en samtale hun har hatt med Tom om sammensetning av redaksjonskomite til
idrettstinget 2019. Det skal to delegater fra særforbundene inn i redaksjonskomiteen. Styret i SFF
foreslår Kåre Geir Lio fra Norges håndballforbund og Mona Adolfsen fra Norges Skøyteforbund.
Marit og Terje følger opp overfor de to kandidatene og NIF.
Terje orienterte kort om at 17. november 2019 er ti år siden SFF ble stiftet. Han delte noen tanker om en
jubileumskonferanse som styret tok til orientering.

