BESLUTNINGSPROTOKOLL
Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon 15. juni 2020 kl. 16.00-21.30
Herregårdskroen.
Til stede:

Arild Mjøs Andersen (på Teams)
Eline Oftedal (på Teams – kun under behandling av sak 4)
Anniken Ellingsen
Erik Hansen
Morten Søgård
Ingvild Østli
Terje Jørgensen

1. Referat fra siste møte
Referat fra styremøte 18. mai ble gjennomgått og godkjent.
2. Status under koronakrisen
NIF har etablert en gjenåpningsgruppe som bl a skal forberede faglig arbeid inn mot myndighetenes
milepæler for gjenåpning av samfunnet og idretten. Styret gjennomgikk situasjonen i forbund som er
representert i SFFs styre. Idretten står i en økonomisk krevende situasjon, og for mange kommer det lite
ut av støtteordninger. Aktiviteter har kommet i gang, men det registreres flere steder press på å utfordre
smittevernsbestemmelser. Dette er krevende å håndtere.
Terje har ikke fulgt opp kartlegging av situasjonen i særforbundene som besluttet i sak 2 fra styremøtet
18. mai. Styret ga sin tilslutning til at det har vært en riktig vurdering.
3. NIFs ledermøte
NIFs ledermøte ble avholdt på Teams 5. juni. Særforbundenes medlemmer til NIFs valgkomite ble valgt
som innstilt fra SFFs styre.
Særforbundene har gitt tilbakemelding direkte til NIF gjennom en questback-undersøkelse. Styret
forventer å få tilgang til resultater av questback-undersøkelsen. Terje følger opp.
Arild orienterte om at han, Eline og Terje er invitert til et møte NIF har satt opp med SFF og
idrettskretsenes programkomite (Hveding/Røksund) til onsdag 17. juni kl. 08.00 for å forberede temaer
for møter i annet halvår 2020. SFFs styre mener at Arild, Eline og Terje bør ta opp spørsmål om form og
opplegg for fremtidige Teams-møter, og følgende aktuelle sentrale temaer for lederforum eller møter
NIF/særforbund:
•
•
•
•

Tinget 2021, og viktige saker i denne sammenheng, bl a. tingsaken.
Hva har koronaperioden betydd for norsk idrett? Hva har skjedd og hva skjer fremover og etter
at krisen er over?
Digitalisering. Hva har kommet ut av det? Hva er planen videre? Tydeliggjøre hva som har
kommet ut av pengene.
Evaluering av nasjonalanleggsordningen og vurdering av endringer for å legge til rette for større
publikumsarrangementer for flere idretter og for statens nye strategi med satsing på flere
internasjonale idrettsarrangementer i Norge.

Idrettens hus, 0840 Oslo
www.særforbund.no
tj@saerforbund.no

Daglig leder
Terje Jørgensen
+ 47 90 61 05 64

4. Medlemsmøte i SFF 25. mai 2020 og nytt debattmøte i august 2020
Styret evaluerte medlemsmøtet som ble avholdt på Teams 25. mai. Det fungerte godt teknisk, og
engasjementet var godt. Styret besluttet å avholde et nytt møte på Teams 26. august kl. 17.00 til 18.30.
Arild, Eline og Terje utarbeider et debattgrunnlag som legges frem for styret for vedtak pr. e-post. Det er
et mål at debattgrunnlaget er ferdig og kan distribueres til SFFs medlemmer innen 1. juli. Det bør i
tillegg sendes en påminnelse til medlemmene etter SFFs styremøte 19. august. Terje gjennomgikk
mulige hovedlinjer i debattgrunnlaget, og styret tilsluttet seg disse med noen kommentarer.
5. Samarbeid om markedsarbeid
Terje innledet og viste til orientering om et initiativ til markedssamarbeid mellom særforbund i
styremøter 25. februar og 18. mai. Et beslutningsnotat var vedlagt sakslisten. Styret ga sitt tilsagn til at
arbeid med markedssamarbeid iverksettes som foreslått.
6. Møteplan høsten 2020
Styret fastsatte møteplan for annet halvår 2020. Styret besluttet også at hovedtema i debattmøtet 26.
august skal være SFFs fremtid basert på et nytt debattgrunnlag etter medlemsmøtet 25. mai som vedtas
endelig i SFFs styremøte 19. august. Videre at hovedtema i årsmøtet bør være videre debatt om SFFs
fremtid, endelig handlingsplan for SFF for perioden 2020-2022, og finansiering av SFF
7. Orienteringssaker
a. Om topputøverliste i ADNO. Terje orienterte.
Styret tok informasjonen til orientering.
8. Eventuelt
a. SFFs valgkomite – Terje oversender en forespørsel fra SFFs styre til de sittende medlemmer
av valgkomiteen med spørsmål om de ønsker gjenvalg.
b. Terje får i oppdrag å registrere SFF i frivillighetsregisteret.
c. Etter tilrådning fra Terje besluttet styret at SFFs engasjement i arbeidet med
spillemiddelsøknad for 2021 skal være et administrativt grunnlagsnotat til høring av NIFs
utkast til søknad.

