SFFs handlingsplan 2020-2022
Visjon for Særforbundenes Fellesorganisasjon er
Sammen skaper vi best mulig rammer for en fremtidsrettet idrettsorganisasjon.
Verdigrunnlaget for samarbeidet mellom særforbundene skal være det samme som i NIF. Med
verdigrunnlaget som rettesnor skal SFF være en konstruktiv samarbeidspartner. SFF skal utfordre og bistå
NIF slik at forholdene legges best mulig til rette for særforbundene, og arbeide for en idrettspolitisk
utvikling som fjerner behovet for en egen interesseorganisasjon for særforbundene. Her vil en endret
sammensetning av idrettstinget slik at medlemmene får styring med idrettsorganisasjonen være sentralt.
SFFs virksomhetsidè.
• gode rammevilkår for
særforbundene
• en demokratisk og fremtidsrettet
idrettsorganisasjon
• godt samarbeid på tvers av
idrettens organisasjonsenheter
• verdiskapende møteplasser
• nettverksbygging og nytenking
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idrettspolitiske verksteder og
tankesmier.
sekretariat for saksutredning i fm
høringer
felles og koordinerte saker i fm NIFs
ledermøter og på Idrettstinget
fellesavtaler for små og mellomstore
særforbund
full åpenhet og innsyn

Handlingsplan for SFF for 2020 – 2022
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, videreutviklet fra tidligere
slik at de blir arenaer for åpen debatt, aktiv deltakelse, forbedret samhandling samt er kilde til inspirasjon,
erfaringsdeling, forankring og aktiv medvirkning i utvikling av idrettsorganisasjonen.
SFF skal være sekretariat for stabsarbeid i fm høringer, ledermøter, ting mv.
SFF skal bidra i arbeidet med spillemiddelsøknad for 2021 og 2022 slik at prosessen blir god, og slik at
særforbundenes interesser ivaretas i så vel forankringsarbeid som i innhold
SFF skal frem til idrettstinget i 2021 koordinere særforbundenes arbeid med å få endret sammensetningen
av idrettstinget slik at medlemmene får et flertall som gir reell styring av organisasjonen
SFF skal, som sekretariat for særforbundene i saker av felles interesse, bistå i arbeid med andre forslag til
saker som skal behandles på Idrettstinget.
SFF skal aktivt bidra til en god prosess for oppfølging av IPD 2019-2023
SFF skal engasjere seg i moderniseringen av norsk idrett, og ivareta særforbundenes interesser. SFFs
innsats i denne sammenheng skal bidra til utvikling av leveranse av tjenester fra NIF, til eventuelle nye
fellestjenester og god og effektiv samhandling og drift i særforbundssektoren.
SFF skal etter oppfordring fra alle eller grupper av særforbund støtte disse i arbeid med etablering og
gjennomføring av felles markedsavtaler.
SFF skal utrede og fremme forslag om eventuelle endringer i SFFs rolle og organisasjonsmessige
plassering i idrettsorganisasjonen
SFF skal utrede finansieringen av SFF og i samråd med SFFs medlemmer og i samarbeid med NIF, i
løpet av perioden innføre eventuelle endringer i ft dagens modell

