SFFs handlingsplan 2016-2018
Visjon for Særforbundenes Fellesorganisasjon er

Sammen for best mulige rammer for den organiserte idretten
Verdigrunnlaget for samarbeidet mellom særforbundene er de samme som idrettsorganisasjons
organisasjonsverdier;

frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd
Denne visjonen og disse verdiene skal prege arbeidet i SFF, samarbeidet mellom særforbundene og
samarbeidet mellom særforbundene og NIF og idrettskretser.
Med verdigrunnlaget som rettesnor skal SFF være en konstruktiv samarbeidspartner og utfordre og
bistå NIF slik at forholdene legges best mulig til rette for særforbundene.
SFFs virksomhetsidè
 gode rammevilkår for særforbundene
 demokrati og en fremtidsrettet
idrettsorganisasjon
 bidra til godt samarbeid
 gode og verdiskapende møteplasser
 nettverksbygging og nytenking







idrettspolitiske verksteder og tankesmier.
sekretariat for saksutredning i fm høringer
samordne i felles saker i fm NIFs ledermøter og på
Idrettstinget
fellesavtaler for små og mellomstore særforbund
ha full åpenhet og gi innsyn

Handlingsplan for SFF for 2016 – 2018
Programerklæring
 SFF skal bidra til et godt
politisk samarbeid i norsk
idrett
 Det er et mål at alle SF ved
periodens utløp skal ha
medlemskap i SFF
 SFF skal i tett samarbeid med
NIF sikre sin fortsatte relevans
for særforbundene
 Det er et mål at SFF
anerkjennes som verdifull og
nyttig aktør i fellesskapet av
særforbund
 SFF skal følge opp mål i IPD,
med spesiell fokus på
idrettsmålene og mål som har
er viktige for særforbundene
 SFF skal gjennom aktiv støtte
bidra til at NIFs nye opplegg
for administrativt samarbeid i
norsk idrett blir vellykket.

Adresse
Idrettens hus
Ullevål stadion
0840 Oslo

Handlingsplan
 Møteplasser og nettverksbygging – SFFs medlemsmøter og
årsmøte videreføres og videreutvikles
 SFFs styre skal bidra til at NIFs opplegg for politisk samarbeid
mellom NIF, særforbund og idrettskretser blir vellykket. SFF
representerer særforbund slik medlemmene ønsker.
 Idrettspolitisk verksted/debatt. Debatt om dette gjennomføres i
løpet av 2016, og eventuelle aktiviteter igangsettes i 2017.
 Oppfølging av utvalgte mål i IPD – SFFs styre forankrer slikt
oppfølgingsarbeid løpende i SFFs medlemsmøter
 SFFs styre skal være en bidragsyter og pådriver til at et felles
arrangementsmiljø for særforbundene etableres snarest mulig
 SFFs styre skal være en bidragsyter og tilrettelegger for større
og bredere mediedekning av norsk idrett, primært gjennom
samarbeid med NIF, kortsiktige tiltak skal være gjennomført
innen utgangen av 2016
 Sekretariat for stabsarbeid i fm høringer, ledermøter, ting mv.
 Videre utvikling av styrets rolle og styrets mandat. Mål; vedtak
på årsmøtet i 2017.
 SFFs styre skal støtte valgte medlemmer fra særforbundene til
NIFs felles administrative styringsgruppe, og etter
retningslinjer fra disse eventuelt bidra i konkrete prosesser.
Særforbundskoordinator
Terje Jørgensen
terje.jorgensen@nif.idrett.no
+ 47 90 61 05 64

