BESLUTNINGSPROTOKOLL
Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon 18. mai 2020 kl. 17.00-19.30
Møterom US-2011 og Teams.
Til stede:

Arild Mjøs Andersen (Teams)
Eline Oftedal (Teams)
Anniken Ellingsen (Teams)
Erik Hansen
Morten Søgård (Teams)
Terje Jørgensen

Forfall:

Ingvild Østli

1. Referat fra siste møte
Referat fra styremøte 27. april ble gjennomgått og godkjent.
2. Status under koronakrisen
Styret gjennomgikk situasjonen i organisasjonen under koronakrisen, og besluttet å gjennomføre en
kartlegging av hvordan særforbundene opplever behov for felles tiltak i fm gjenoppstart av aktivitet. Er
det behov for felles forberedelser? Trenger særforbundene noe felles fra NIF? Er det behov for en innsats
fra myndighetene for å tilrettelegge for en videreføring av den samfunnsmessige svært verdifulle
virksomheten i norsk idrett så nær opptil situasjonen før koronakrisen som mulig?
Terje utarbeider utkast til en henvendelse til særforbundene som legges frem for styret.
3. Medlemsmøte i SFF 25. mai 2020 og ledermøte i NIF 5. juni 2020
Styret fastsatte program for SFFs medlemsmøte 25.mai. Et utkast til et debattgrunnlag ble gjennomgått,
og styret besluttet at Arild, Eline og Terje omarbeider det før utsending. Etter at det er oversendt
særforbundene, sender Arild debattgrunnlaget til Berit med en orientering om medlemsmøtet.
Styret besluttet at Eline leder møtet og debatten. Arild ønsker velkommen og avslutter møtet.
I forberedelser til ledermøtet samlet styret seg om foreløpig innstilling til NIFs valgkomite for
fremleggelse for medlemmene i medlemsmøtet 25. mai
Styret ba Terje ta kontakt med en short-list med kandidater til den siste posten som varamedlem. Styret
holdes orientert om utviklingen i denne prosessen.
4. Spillemiddelsøknad 2021
Karen har opplyst at frist for søknaden er flyttet fra 1. oktober til 20. oktober. Styret diskuterte SFFs rolle
i søknadsarbeidet, og besluttet å ta spørsmålet opp i møtet 25. mai.
5. Orienteringssaker
a. Felles markedsarbeid for særforbundene. Terje orienterte.
b. Hovedfordelingen 2020. Terje orienterte.
c. Utredning av eventuell alternativ lokalisering av idrettens hus. Terje orienterte.
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d. Møte med Henriette Hillestad Thune 15. mai. Terje orienterte.
Styret tok informasjonen til orientering.
6. Eventuelt
Ingen saker.

