BESLUTNINGSPROTOKOLL
Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon
Tirsdag 7. mai 2019 kl. 17.00 – 19.30
Møterom US-3016, Ullevaal stadion
Til stede:

Marit Wiig
Erik Røste
Arild Mjøs Andersen
Anniken Ellingsen
Erik Hansen
Eline Oftedal
Morten Søgård
Terje Jørgensen

1. Referat fra siste møte
Referat fra styremøte 8. april 2019 ble gjennomgått og godkjent.
2. Aktuelle idrettspolitiske saker
Oppdatert dokument med statusoversikt i aktuelle idrettspolitiske saker var vedlagt sakslisten.
Dokumentet oppdateres til det neste styremøtet.
3. Idrettstinget 2019
Marit innledet og orienterte om en henvendelse fra Hordaland idrettskrets med anmodning om å få være til
stede i særforbundsmøtet 15. mai for å orientere om fire idrettskretsers forslag om OL/PL i Norge. Styret
besluttet at Hordaland ikke inviteres til særforbundsmøtet.
Marit presenterte deretter noen forslag/saker fra tingpapirene for gjennomgang i styret med tanke på å
tilrettelegge for en debatt i særforbundsmøtet 15. mai. Styret samlet seg om hvilke saker som legges
frem for særforbundene for en debatt i særforbundsmøtet 15. mai.
For valg av valgkomite (dersom det i sak 12.42 besluttes at hele valgkomiteen skal velges på
idrettstinget) kommer Marit etter en prat med Grethe Fossli som er innstilt som ny leder av NIFs
valgkomite tilbake til styret med forslag til en innstilling som kan legges frem i særforbundsmøtet
15. mai.
4. Særforbundsmøter
a. Særforbundsmøte 15 mai
Styret vedtok program for oversendelse til NIF som forslag.
Det innstilte presidentskapet inviteres ikke til møtet, men hvis noen særforbund ønsker å
ha med noen av disse kandidatene i møtet, aksepteres dette. De gis ikke talerett.
b. Styret vedtok program for SFFs årsmøte 28. mai.
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tj@saerforbund.no
+ 47 90 61 05 64

5. Orienteringssaker
a)
b)
c)
d)

Møte i styringsgruppen for ny nasjonal strategi for arrangementsturisme. Terje orienterte.
NM-veka 2019 (møte 30. april). Terje orienterte.
GS-forum 24. april. Terje orienterte.
NIFs arbeid med medieløsning for særforbundene. Terje orienterte.

Terje sender en henvendelse til Karen om særforbundenes medvirkning i arbeid med
spillemiddelsøknad 2020, og orienterer om at særforbundene med følgende argumentasjon har
forventninger til at post 2 gis klar og sterk prioritet i søknaden:
•
•

•

Post 2 økte med mindre enn 1 % fra 2018 til 2019 – langt lavere enn lønns- og prisveksten
Særforbundene har i tillegg gått med på en ekstraordinær belastning på post 2 i 2019 som langt
overstiger den nominelle veksten på posten fra 2018 for å være med på å finansiere digitaliseringsprosjektet – normalt en post 1-oppgave. Belastningen på post 2 til dette formålet fortsetter i 2020.
Vi står foran en modernisering av særforbundssektoren som trolig blir krevende. Her må ressurser
være tilgjengelig for å kunne gjøre nødvendig ekstern bistand tilgjengelig, og for å kunne
gjennomføre evt. piloter og prøveprosjekter tilstrekkelig profesjonelt.

6. Eventuelt
Ingen saker.

