Medlemsmøte
28. september 2016
UBC-salen, Ullevaal stadion

Program
1730-1750

Spillemiddelsøknad 2017 og andre
aktuelle idrettspolitiske saker

Marit Wiig, styreleder SFF

1750-1755

Hilsen fra idrettskretsene

Roar Bogerud, Buskerud idrettskrets

1755-1800

Hilsen fra idrettspresidenten

Tom Tvedt, idrettspresident

1800-1840
Innledninger
1800-1820 Generasjon prestasjon
1820-1840 Idrettsglede for alle - hva må til?

Kristin Rogge Pran, Ipsos/Norsk Monitor
Ola Keul, Norges Snowboardforbund

1840-1855

Pause

1855-1955

Debatt: Er den organiserte idretten
under press?

Debattleder Marit Wiig, innledere i panel

1955-2000

Oppsummering og avslutning

Marit Wiig, styreleder SFF

Aktuelle saker
Spillemiddelsøknad
• Grunnlagsnotat for høringen i regi av SFF
• Der påpekes det hva NIFs ledermøte i 2013 samlet seg om når det
gjelder økonomisk utvikling på postene. Dette er ikke fulgt opp
• NIF opplyser at kun 16 særforbund har sendt innspill
• Spillemiddelsøknaden ble diskutert i særforbundsledermøte
mandag denne uken
• Søknadsfrist til departementet er 1. oktober

Utvikling post 1-4 – 2013-2017
Post 1
Post 2
Post 3
Post 4

Mål for
perioden

Reell utvikling

12,55 %
12,55 %
19,20 26,55 %
19,20 26,55 %

22,50 %
16,71 %
17,47 %
28,32 %

Idrettsorganisasjonens mål uttrykt på ledermøtet 2013
Post 1 og 2 skal øke med 3 % årlig, post 3 og 4 skal øke med 6 % årlig
Fra Langtidsbudsjett vedtatt på Idrettstinget 2015
•Alle postene skal hvert år (i tingperioden) tilføres midler som minimum tilsvarer generell lønnsog prisvekst, estimert til gjennomsnittlig 3 % pr. år. Og;
•I hvert av årene er det lagt til grunn at post 1-4 justeres i takt med generell lønns- og prisvekst
på gjennomsnittlig 3 %

Idrettens samarbeidsråd
Rolle
•

Enighet om at formålet må samarbeidsrådet må være å
få til en godt koordinert idrettspolitisk dialog.
Medlemmene av rådet skal formidle og diskutere
aktuelle idrettspolitiske spørsmål og synspunkter.

Idrettens samarbeidsråd
Mandat
•
•
•
•

•
•

Idrettens samarbeidsråd skal:
Være et Råd mellom idrettens sentrale ledd og NIFs
presidentskap.
Formidle og sette sentrale idrettspolitisk spørsmål på
dagorden.
Bidra til å utvikle idrettens felles møteplasser og samarbeide
om valg og tilrettelegging av hovedtemaer gjennom året og
tingperioden.
Bidra til god involvering av organisasjonsleddene gjennom et
tydelig felles eierskap til organisasjonens sentrale prosesser.
Årlig evaluere det idrettspolitiske samarbeidet.

Idrettens samarbeidsråd
Sammensetning
Leder: Tom Tvedt, president for Norges idrettsforbund
Medlem: Marit Wiig, president for Norges Golfforbund
Medlem: Erik Røste, president for Norges Skiforbund
Medlem: Roar Bogerud, styreleder for Buskerud idrettskrets
Medlem: May Bente Eriksen, styreleder for Finnmark idrettskrets

Idrettens samarbeidsråd
Saker
•
•
•

Felles arrangementsmiljø for særforbundene
Kalender for norsk idrett sentralt
Temaplan for norsk idrett sentralt (saker som er aktuelt å drøfte i rådet)








Spillemiddelsøknad, IPD og tingvedtak
Nye områder som "Åpenhet" og "Digitalisering"
Evaluering av tilskuddsordningene/ forvaltningsordninger
OLT - evaluering
Fjørtoftutvalget – Kulturministerens kommentar
Uorganisert/ organisert idrett – definisjoner
Kulturdepartements brev til kommunene om omlegging av
tilskuddsordninger til anlegg
 NIFs interne organisering
 Bernanderutvalget

Utvikling av SFF
•
•
•
•
•
•

Endret opplegg ved høringer – er det vellykket?
Idrettspolitisk verksted – starter nå
Utvikling av nettverk på særforbundssiden – kommer vi tilbake til
i det neste medlemsmøtet
Dialog SFF – SFA
Dialog med Norges Gymnastikk- og turnforbund og Norges
Fekteforbund
SFFs styreleder deltok på kretsledermøtet i september

Innspillskonferanse i KUD – anlegg (Fjørtoftutvalget)
Den rådende anleggspolitikken fungerer bra.
 Kommunen er største bidragsyter
 Statlig toppfinansiering verdsettes både av idretten og av
kommunene
 …dog bør tiltak for å fjerne etterslepet vurderes
 Lokale behov styrer – dette er bra !
 Det er få – hvis noen – kritiske røster til ordningen
Nasjonalanleggsordning bør evalueres (IPD 7.4 d)
 Foreslår en gruppe med KUD, NIF og særforbund
 Ny løsning for å møte dagens utfordringer
Campus Sognsvann bør realiseres
Særskilte statlige tiltak som supplement til hovedordningen bør
kanskje vurderes
a. For å løse underdekningen i pressområder
b. For å få utviklet moderne anlegg tilpasset morgendagens
aktivitetsbehov
c. For å sikre et idrettslig mangfold

Kulturministeren
inviterte til
innspillskonferanse
13. september
SFF hadde innlegg:

Møte i Høyres idrettsutvalg 30. sept.
•
•
•
•
•

Nyetablert utvalg
Invitasjon til møte sendt ut 11. august
21 særforbund, NIF og SFF er påmeldt
Høyre har invitert NIF og særforbund til innlegg og debatt
Aktuelle felles saker bør være sentrale mål i IPD
– Anlegg
•

–

Idrettsløftet
•

–

Flere underpunkter, ref innspillskonferanse KUD.

Anlegg eller kompetanse - eller en kombinasjon?

Spillpolitikk
•

Enerettsmodellen!

Media
•
•
•

•

Daglig leder i SFF har før sommeren hatt samtaler med
VGTV om et mulig samarbeid med særforbundene
VGTV har vært positiv til SFFs initiativ
Det har imidlertid vært lite fremdrift i samtalene etter
sommeren
Det ser nå ikke ut til at denne muligheten vil føre frem

