BESLUTNINGSPROTOKOLL
Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon 27. april 2020 kl. 17.00-19.30
Teams-møte
Til stede:

Arild Mjøs Andersen
Eline Oftedal
Anniken Ellingsen
Erik Hansen
Morten Søgård
Ingvild Østli
Terje Jørgensen

1. Referat fra siste møte
Referat fra styremøter 26. februar og 19. mars ble gjennomgått og godkjent.
2. Koronaviruset
Styret mener at SFF har en viktig rolle å fylle i arbeidet med å legge til rette for at arbeidet med
støtteordninger under krisen blir best mulig.
Terje bes gjennomføre en kartlegging av situasjonen og av utfordringer og behov i klubber og
særforbund gjennom direkte kontakt med et utvalg særforbund. Kartleggingen bør ta sikte på å avklare
hvor tapene kommer, hvordan eksisterende ordninger treffer, og hva slags ordninger som evt. mangler.
Arild, Eline og Terje avholder et møte med Berit og Karen, fortrinnsvis i løpet av den første uken i mai.
3. SFFs situasjon
De utfordringer som SFF i noen tid har møtt i samarbeidet med NIF har ikke blitt mindre denne våren.
Et strategidokument som beskriver situasjonen og kjernen i SFFs utfordringer var vedlagt sakslisten.
Styret mener at strategidokumentet ikke bør distribueres, det bør benyttes som grunnlag for
utarbeidelse av et grunnlag for en debatt mellom særforbundene 25. mai. Styret mener videre at det i
debattgrunnlaget bør utredes og inkluderes alternativer som går lengre enn det som tidligere har vært
diskutert i særforbundssamarbeidet; bl a vurdere å gi SFF en formell rolle i idrettsorganisasjonen.
Terje utarbeider et utkast til et grunnlag for debatten 25. mai.
4. SFFs årsmøte
SFFs styre vedtok under de rådende forhold å fravike SFFs vedtekter og utsette SFFs årsmøte til 9.
september. Med håp om at det på det tidspunkt vil være mulig med et fysisk møte. Årsmøtet avholdes i
kantinen på idrettens hus. Møterommet er bestilt og bekreftet.
Møtet 25. mai gjennomføres som et Teams-møte (se sak 3).
Styret godkjente det fremlagte forslag til budsjett for 2020 og budsjettrammer for 2021 og 2022 for
oversendelse til særforbundene.
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5. NIFs ledermøte 2020
NIF har opplyst at ledermøtet 2020 avholdes todelt. Et Teams-møte lørdag 5. juni kl 12-17 hvor
lovpålagte oppgaver behandles. Andre del av møtet avholdes i høst, forhåpentligvis som et fysisk møte.
Det legges opp til at valg av valgkomite i NIF gjennomføres 5. juni. Terje har etter retningslinjer fra
styret vært i kontakt med aktuelle kandidater. Status i denne kontakten ble gjennomgått.
Styret ba Terje følge opp videre etter retningslinjer gitt i det forrige styremøtet.
6. Vårens særforbundsmøter
Styret ber Terje å ta kontakt med Norges studentidrettsforbund og Norges Friidrettsforbund for
eventuelle bidrag til NIFs styreledermøte 13. mai. Terje tar også kontakt med Gro for å avklare endelig
tidspunkt for dette møtet.
Styret mener at det er viktig at SFF fortsetter å være en aktiv og konstruktiv bidragsyter til å gjøre NIFs
møter med særforbundene gode. Samtidig bør SFF i sterkere grad enn tidligere ta plass, selvstendige
grep og styring slik at interesseorganisasjonen blir mer tydelig i ivaretakelsen av særforbundenes
behov.
Styret vil legge opp til å avholde minst ett rent SFF-møte hvert halvår. Foreløpige planer omfatter et
Teams-møte 25. mai 2020 og SFFs årsmøte 9. september 2020.
7. Eventuelt
Ingen saker.

