BESLUTNINGSPROTOKOLL
Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon 24. september 2020 kl. 17.00-19.00
Møterom US-2011 på idrettens hus og MS-Teams
Til stede:

Eline Oftedal
Terje Svendsen (MS-teams)
Ingvild Østli
Erik Hansen (MS-teams)
Emilie Westbye (MS-teams)
Arild Mjøs Andersen (MS-teams)
Kristian Gjerstadberget
Terje Jørgensen

1. Referat fra siste møte
Referat fra styremøte 19. august ble gjennomgått og godkjent.
2. Velkommen
Styremedlemmene presenterte seg og gjennomgikk arbeidsform i styret. Eline orienterte om hvordan
styret i SFF har jobbet.
3. Saker SFF har pågående
a. NIFs styringsgruppe for digital forretningsutvikling.
b. Flere internasjonale idrettsarrangementer i Norge. Aktuell aktivitet er rundebordkonferanse
reiselivsstrategi i regi av Innovasjon Norge 2. oktober.
c. Særforbundenes markedsutvalg.
d. Nytt idrettens hus.
e. Utvikling av relasjoner og samhold blant generalsekretærene i særforbundene. Arrangement i
Oslo Tennissenter 6. november.
Terje orienterte om sakene og om SFF engasjement i disse. Styret tok orienteringene til etterretning med
følgende kommentarer/føringer:
Innenfor digital forretningsutvikling i idrettsorganisasjonen må det være klare retningslinjer for felles
arbeid på området opp mot de enkelt særforbundenes eget arbeid. Det bør også legges innsats i å føre
utviklingen videre slik at det raskt kan bli godt samvirke mellom særforbundene og NIF på dette
området.
Styret i SFF opplever at arbeidet med nytt idrettens hus går svært raskt, og at suksess i et eventuelt
nytt hus nok vil avhenge av at utviklede leveranser fra NIF til særforbundene og nye fellestjenester
etter modernisering i særforbundssektoren er på plass før nytt hus er endelig utformet.
4. Styrets prioriteringer
Eline innledet. Styret mener at tingsaken er viktig, og at særforbundene så snart som mulig bør få på
plass strategier for engasjement og innhold i dette arbeidet. Styret mener videre at det er viktig å få en
avklaring av rolle mellom SFF og NIF, og at SFFs plass i idrettsorganisasjonen. Relasjonen mellom SFF
og NIF vil komme på plass etter nødvendige rolleavklaringer. Styret avholder så snart som mulig et
utvidet styremøte hvor det kan gjennomføres en grundig gjennomgang av styrets prioriteringer og legges
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rammer for håndtering av sentrale saksområder i SFF i den nærmeste fremtid. Eline og Terje J setter opp
og forbereder et slikt møte.
5. Medlemsmøte i SFF 25. november
Etter en debatt samlet styret seg om at spørsmålet om hovedtema for SFFs medlemsmøte 25. november
tas opp i det utvidede styremøtet (se sak 4).
6. Orienteringssaker
a. Høring nytt antidopingregelverk. Terje orienterte.
b. Høring spillemiddelsøknad 2021. Terje orienterte.
c. Møter med Trond Pedersen. Eline og Terje orienterte.
Vedtak: Styret tok informasjonen til orientering.
7. Eventuelt
Styret besluttet at Eline og Terje J inviterer ledelsen i ADNO til et møte for å diskutere samarbeidet
mellom ADNO og særforbundene. Terje S deltar i møtet. NIF holdes orientert.
Styret utpekte Eline og Erik med støtte fra Terje J til å lede arbeidet med å ansette ny daglig leder i SFF.

