BESLUTNINGSPROTOKOLL
Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon
Mandag 9. oktober 2017 kl. 17.00 – 19.30
Idrettens hus US, møterom 2011
Til stede:

Forfall:

Marit Wiig
Erik Røste (på telefon)
Erik Hansen
Eline Oftedal
Rakel Rauntun
Terje Jørgensen
Arild Mjøs Andersen
Morten Søgård

1. Referat fra siste møte.
Referat fra styremøte 12. september ble gjennomgått og godkjent.
2. Diskusjonsnotat
Styrets gjennomgikk det faste diskusjonsnotatet med oversikt over aktuelle idrettspolitiske saker.
Notatet oppdateres til det neste styremøtet.
3. Modernisering
NIF har varslet at modernisering vil bli et sentralt tema i styrelederforum 8. november.
Terje orienterte om moderniseringsaktiviteter i særforbundene. Styret tok informasjonen til
orientering.
4. Sport Event Norway (SEN)
Terje orienterte om status i arbeidet med Sport Event Norway. Forslag til oppgavebeskrivelse for
videre arbeid i samarbeid med NIF og NCB var vedlagt sakslisten.
Styret ga sin tilslutning til oppdragsbeskrivelsen og tok for øvrig orienteringen til etterretning.
5. Spillemiddelsøknad 2018
Styret diskuterte utforming av årets spillemiddelsøknad og prosessen med utarbeidelse gjennom
administrativ og politisk behandling, herunder NIFs reaksjoner på informasjon om
spillemiddelsøknaden som SFF distribuerte til særforbundene 3. oktober 2017.
6. Forberedelser til idrettstinget 2019/NIFs ledermøte 2018
a) Styret gjennomgikk et notat vedlagt sakslisten med temaer som det kan være aktuelt å jobbe med
frem til Idrettstinget 2019.
b) Styret diskuterte sammensetning av og eventuelle føringer til særforbundenes representanter til
NIFs valgkomite.
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c) SFF bør være forberedt på å foreslå rett(e) kandidat(er) til redaksjonskomiteen til Idrettstinget i
2019.
Styret kommer tilbake til disse spørsmålene i det neste styremøtet.
7. Særforbundsledermøte 6. desember 2017
Forslag til program for særforbundsledermøte 6. desember var vedlagt sakslisten. Styret ba om at det
blir vurdert å etablere et panel for debatten.
Styret i SFF ga sin tilslutning til utkast til program og ba om at det tas videre til NIF (Terje).
8. Orienteringssaker
a)
b)
c)
d)
e)

Oppfølging regnskaper/økonomi i SFA. Erik H orienterte.
Felles administrativ styringsgruppe 19. september. Rakel orienterte.
GS-forum 20. september. Rakel orienterte.
NM-uka 2018. Terje orienterte.
Kretsledermøte 29-30. september. Marit orienterte.

Styret tok orienteringene til informasjon
9. Eventuelt
Styret oppnevnte Eline til særforbundenes vararepresentant til idrettens samarbeidsråd.

