Oslo, 26. mai 2020

Notater fra debatten – SFF medlemsmøte 25. mai 2020 kl. 17.00-18.30
1. Møtet
Sist SFF arrangerte et rent medlemsmøte for særforbundene var i mars 2017 med tema «står makt og
kultur i veien for reell likestilling i norsk idrett?», med statsråd Linda Hofstad Helleland og
idrettspresident Tom Tvedt til stede.
Særforbundene var igjen samlet til et medlemsmøte i SFF 25. mai 2020 for en debatt på Teams om
hva SFF skal være i tiden fremover. Sakslisten for møtet var slik:
1.
2.
3.
4.
5.

Velkommen
Debatt – hva skal SFF være?
Spillemiddelsøknad 2021
NIFs ledermøte
Avslutning

Styreleder i SFF Arild Mjøs Andersen åpnet møtet. Nestleder i SFF Eline Oftedal ledet møtet og
debatten. Alle presidenter og generalsekretærer i særforbundene var invitert til møtet. På det meste var
det registrert 71 personer til stede på Teams under møtet.
2. Debatten
Eline innledet. Daglig leder Terje Jørgensen presenterte debattgrunnlaget. Presentasjonen følger
vedlagt (vedlegg 1). 14 særforbundspresidenter hadde ordet. Følgende momenter ble registrert i
innleggene i debatten:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det er godt at årsmøtet i SFF er utsatt til høsten.
Hva kan SFF gjøre bedre enn i dag, og hva bør gjøres i SFF og hva kan ivaretas av NIF?
Særforbundene må sørge for at NIF og møteplasser blir modernisert og nå skjer det mye
positivt på dette området. NIF har på en god måte vist lederskap i Koronakrisen.
SFF gjør en god jobb og er viktig.
SFF blir ikke bedre enn det vi gjør det til. Skal organisasjonen fungere godt, er det behov for
løpende innspill fra særforbundene. Det hviler et ansvar på oss alle å få SFF til å fungere.
Kanskje et større ansvar på de store som hele tiden har tatt dette ansvaret til beste for
fellesskapet.
SFF på sitt beste er en koplingsboks for særforbundene for de gode ideer som gjør det lettere å
delta i den idrettspolitiske debatten.
SFF er ingen selvfølge. De som ser verdien og behovet må frem mot årsmøtet engasjere seg.
Intensjonen med et strukturert administrativt samarbeid var god. Hva gikk galt. Og hva trenger
særforbundene nå av idrettspolitiske møteplasser?
Særforbundene må få en mye sterkere rolle i NIF. Klarer vi det, så kan jobben til SFF tones
ned.
Hvordan kan vi sørge for at særforbundene får mye sterkere innflytelse på hva som gjøres i
NIF?
NIF bør lage disse møteplassene og SFF kan avvikles i september 2020. SFF er en fast
struktur som bare koster tid og penger.
SFF er særdeles viktig for de av særforbundene som ikke har stor utredningskapasitet.
Diskusjonen i SFF-møtene er veldig viktig.
SFF vil lykkes når alle er med. Når noen forlater SFF, så har det ingen verdi.
SFF har definitivt livets rett, men hva har SFF oppnådd? Kanskje vi trenger en oppsummering
og en evaluering?
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Møteplassene er viktig, og arbeidet for fellesskapet er kanskje det aller viktigste.
SFF er på sitt beste i arbeid med felles prosjekter
SFFs fungerer som en interesseorganisasjon for særforbund, og er spesielt viktig for
mellomstore og små særforbund som har begrenset kapasitet.
Bistanden fra SFF gjør det lettere å komme frem til standpunkter som vi ellers ikke klarer.
De små har et stort behov for SFF.
Det må settes krav til SFF. Organisasjonen må være slik at de mellomstore og små har nytte
av den.
Kostnaden ved SFF er lave, så dette er ikke et sentralt spørsmål.
Funksjonene til SFF er veldig viktige, det oppleves at det er tydelig belyst i dette møtet.
SFF er et sykdomstegn, sykdomstegnene er imidlertid i NIF ved en tingsammensetning som
ikke gir medlemmene styring med egen organisasjon. SFF bør innlemmes i NIF, men først når
tingsaken er løst.
SFF er absolutt liv laga. Vi ønsker oss faglige samarbeidsgrupper. Og gode møteplasser og
utredninger fra Terje.

Eline oppsummerte.
3. Spillemiddelsøknad for 2021
Terje J. gjennomgikk tidslinjen NIF har presentert for arbeidet med spillemiddelsøknad for 2021. På
spørsmål om hvilken rolle særforbundene ser for seg SFF skal ha i prosessen, ble særforbundene
oppfordret til å sende sine innspill pr e-post til Arild, Eline eller Terje J.
4. NIFs ledermøte
SFFs styre har bedt særforbundene om innspill til særforbundsrepresentanter til NIFs valgkomite.
Basert på mottatte innspill og styrets egne initiativer, har styret utarbeidet følgende innstilling:
Medlem Håvard Larsen, president i Norges skytterforbund
Medlem Mona Adolfsen, president i Norges skøyteforbund
Medlem Tage Pettersen, president i Norges Ishockeyforbund
Vara Eirik Sørdahl, president i Norges Volleyballforbund
Vara nr. 2 – ikke avklart, innspill mottas
Særforbundenes ble oppfordret til å sende kommentarer til innstillingen og forslag til siste vara pr epost til Arild, Eline eller Terje J.
Vedlegg 1

