Vedlegg 1

Beretning for 2019
Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) er en medlemsbasert interesseorganisasjon for
særforbund tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). SFFs
formål er å arbeide for at medlemmene oppnår best mulig rammevilkår som særforbund tilsluttet
NIF.
SFF ble etablert 17. november 2009, og samtlige av de 55 særforbundene som er tilsluttet NIF er
medlemmer 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 2019 hatt følgende sammensetning:
Leder Marit Wiig, Norges Golfforbund
Nestleder 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
Medlem Ingvild Østli, Norges Rytterforbund
Styreleder Marit Wiig gikk av som president i Norges Golfforbund i november 2019, og trakk seg
da samtidig som styreleder i SFF. Styret rekonstituerte seg med Arild Mjøs Andersen som
styreleder og Eline Oftedal som nestleder frem til SFFs årsmøte i mai 2020.
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.

tj@saerforbund.no
www.særforbund.no

Daglig leder
Terje Jørgensen
+ 47 90 61 05 64

•

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 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
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.
SFFs samarbeid med NIF i 2019 bar preg av at det tidligere idrettspolitiske samarbeidsrådet var
nedlagt, og at det formaliserte samarbeidet på administrative nivået hadde opphørt. Både på
politisk og administrativt nivå styrte NIF i 2019 kontakten i langt større grad direkte med
særforbundene enn tidligere. Styrket relasjon mellom de enkelte særforbund og NIF er en klar
fordel, men marginalisering av fellesskapet for særforbundet kan være en utfordring for
helhetstenkingen i norsk idrett.

Medvirkning til godt idrettspolitisk og administrativt samarbeid
mellom NIF og særforbund
Idrettens samarbeidsråd - hvor idrettspresidenten hadde møter med to særforbundspresidenter
og to styreledere fra idrettskretsene for politisk diskusjon og forankring - ble nedlagt før 2019.
Modernisering av idrettsorganisasjonen var et sentralt tema i 2019. I starten av året var en rekke
initiativer i gang. De fleste av disse stoppet opp gjennom året, spesielt viktig i et SFF-perspektiv
var nedleggelse av gruppen som jobbet med modernisering av særforbundssektoren. Etter
oppfordring fra generalsekretæren i NIF utarbeidet daglig leder i SFF et forslag til en plan for
videreføring av dette arbeidet. Den har ikke blitt fulgt opp.
NIFs digitaliseringsprosjekt har vært og er fortsatt viktig for særforbundene og hele
idrettsorganisasjonen. Ut over bistand til å få prosjektet delfinansiert med post 2 – midler, har
SFF i begrenset grad blitt involvert.
En styreleder fra idrettskretsene inviteres til særforbundenes politiske møter, og SFFs styreleder
representerer særforbundene i møter for de politiske lederne i idrettskretsene.
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Det administrative samarbeidet mellom NIF og SFF/særforbundene har i 2019 ikke fungert så
godt som det burde. Strukturen i samarbeidet er 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 2019 etter det SFF kjenner til kun
kompetanseutvalget videreført fra gammel struktur.

Idrettspolitiske møteplasser – i samarbeid med idrettsstyret
SFF og NIF har siden 2017 arrangert politiske møter for særforbundene i samarbeid. SFF har i
2019 som i 2018 utarbeidet forslag til hovedtemaer og agenda, og dekket kostnadene for disse
møtene.
NIF inviterte til et ekstra møte 22. januar 2019 for å diskutere finansieringen av idrettens
digitaliseringsprosjekt. Denne utfordringen var krevende, og særforbundene gikk med på at deler
av kostnader til prosjektet skulle dekkes fra post 2 i 2019 og 2020.
SFF av holdt årsmøte for 2019 tirsdag 28. mai, to dager etter idrettstinget ble avsluttet. I tillegg til
det formelle årsmøtet (protokoll: http://saerforbund.no/wp-content/uploads/2019/06/Protokollfra-%C3%A5rsm%C3%B8tet.pdf ), var hovedtema møte med de nyvalgte visepresidenter i
NIF.
Det ble i tillegg avholdt tre ordinære idrettspolitiske møter i 2019. Modernisering/digitalisering,
satsing på å få flere internasjonale idrettsarrangementer til Norge, idrettstinget 2019, kommuneog fylkestingsvalget 2019, revisjon av forvaltningsordningene og kompetanseutvikling var sentrale
temaer.
SFF avholdt en jubileumskonferanse 28. november 2019 hvor noen av idrettsorganisasjonens
felles utfordringer ble tatt opp under hovedtema «En idrettsorganisasjon for fremtiden».

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.
NIFs arbeidsgruppe fra 2018 hvor SFF og flere særforbund var med, ble ikke videreført i 2019.
SFF har i 2019 bistått i et arbeidet ledet av NIF med å få plass en rammeavtale for særforbund og
klubber med Joymo, en leverandør av helthetlige livestreamingløsninger for idrett.
Fra og med 2019 har SFF ikke vært engasjert i arbeidet med NM-veka.

Sekretariat for stabsarbeid i fm høringer
I 2019 har SFF utarbeidet administrativt grunnlagsnotat i følgende høringer:
•
•
•
•
•
•

NIF 8. januar: Grunnlagsnotat til særforbundene - høring langtidsplan for norsk idrett
14. januar: Grunnlagsnotat til særforbundene - høring lovrevisjon til idrettstinget 2019
6. august: Grunnlagsnotat til særforbundene – høring av «Idretten skal»
6. august: Grunnlagsnotat til særforbundene - høring av utkast til spillemiddelsøknad for
2020
24. september: Høring av nye lovnormer i NIF. E-post
24. september: Høring av forslag om forskrift om navn på idrettslag. E-post
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•
•
•

Idrettsmedisinsk utvalg ca 22 sept 19 E-post. SFF utarbeidet ikke grunnlagsnotat grunnet
manglende kompetanse.
7. november: Grunnlagsnotat til særforbundene – høring av felles innspill til ny
idrettsmelding
20. desember: Høringspinnspill til Nærings- og Fiskeridepartementet;
Områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet

Spillemiddelsøknad for 2020
Som beskrevet over, utarbeidet SFF i august 2019 et administrativt grunnlagsnotat til NIFs
høring av utkast til spillemiddelsøknad for 2020. Notatet pekte på en lang linje med prioritering
av NIFs egen poster foran særforbundenes poster, og det hadde nok en viss betydning for at
forslag til tilskudd på post 2 ble økt med drøyt 4 mill. kr. fra høringsversjonen til den endelige
spillemiddelsøknaden. Dette fikk dessverre liten betydning for tilskuddet på post 2 som kun økte
med 1,5 % fra 2019, mot økning på post 1 med 1,6 % og post 4 med 5,2 %.

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.
Gjennom 2019 var SFF sammen med NIF fortsatt med i styringsgruppen for Innovasjon Norge
AS sitt arbeid med å utvikle en nasjonal strategi for arrangementsturisme for sektorene kultur og
idrett. Strategien ble sluttført og overlevert Nærings- og fiskeridepartementet 5. desember 2019.
Kulturdepartementet etablerte i 2019 en spillemiddelsbasert prøveordning for søkere med
begrensede kommersielle inntektsmuligheter slik at disse får mulighet til å søke om tilskudd til å
arrangere internasjonale mesterskap i Norge. Ordningen er videreført til 2020.
Gjennom høringsinnspillet til Nærings- og Fiskeridepartementet 20. desember 2019 (om
områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet), og oppfølging av denne, har
SFF arbeidet for en snarlig etablering av et ressurssenter for internasjonale idrett- og
kulturarrangementer, organisert på en for norsk idrett gunstig måte.

Bistand i arbeid med forslag til saker som skal behandles på
Idrettstinget
SFFs engasjement til idrettstinget 2019 var i hovedsak knyttet til bruk av SFFs møteplasser som
arena for debatt om viktige saker for særforbundene. SFFs styre forankret konkrete forslag i disse
møtene, og utarbeidet på dette grunnlag forslag av felles interesse som ble fremmet av
særforbund representert i SFFs styre.
Kandidater til idrettspresident for valget på idrettstinget 2019 fikk anledning til å presentere seg
for særforbundene i særforbundsmøtet 15. mai 2019.
Tingpapirene ble som vanlig gjennomgått av SFF, og et administrativt notat om
lovendringsforslag og andre forslag ble utarbeidet som bistand til de enkelte særforbund.
SFFs styre opplevde denne gangen at løpende samordning underveis i avviklingen av idrettstinget
ikke var etterspurt.

4

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 (se forrige side, høring NIF 8. januar 2019). SFF utarbeidet i august 2019
også et grunnlagsnotat for handlingsplanene under det tingvedtatt strategidokumentet for
norsk idrett («Idretten skal/idretten vil»)

SFF skal engasjere seg i moderniseringsprosjektet i norsk idrett,
og ivareta særforbundenes interesser.
SFF var i 2018 og inn i 2019 engasjert i moderniseringsprosjektet gjennom SFFs styreleders
og nestleders deltakelse i NIFs styringsgruppe for prosjektet. Denne styringsgruppen ble
nedlagt etter idrettstinget.
Daglig leder i SFF var med i NIFs arbeidsgruppe som skulle jobbe med modernisering av
særforbundssektoren frem til den ble nedlagt sommeren 2019.
Daglig leder har etter oppfordring fra NIFs generalsekretær utarbeidet et forslag til en plan for
modernisering av særforbundssektoren. Ingen av disse forslagene var fulgt opp ved utgangen
av 2019.

Arbeide for at det innføres gode rutiner og prosesser for evaluering
og oppfølging av tjenesteleveranser i norsk idrett
I mangel av noe form for struktur i det administrative samarbeid mellom fellesskap av
særforbundene og NIF/idrettskretser, har det ikke vært tilstrekkelig fokus på dette temaet i (det
administrative) møte mellom SFF og NIF.
Oslo, 23. mars 2020

Arild Mjøs Andersen, styreleder

Eline Oftedal, nestleder

Erik Hansen, styremedlem

Morten Søgård, styremedlem

Ingvild Østli, styremedlem

Anniken Ellingsen, styremedlem

Terje Jørgensen, daglig leder
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