BESLUTNINGSPROTOKOLL
Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon
Tirsdag 3. april 2018 kl. 17.00 – 19.30
Idrettens hus US, møterom 2011
Til stede:

Marit Wiig
Erik Røste
Arild Mjøs Andersen (på telefon)
Eline Oftedal (fra sak 3)
Rakel Rauntun
Morten Søgård
Terje Jørgensen

Forfall:

Erik Hansen

1. Referat fra siste møte.
Referat fra styremøte 12. mars ble gjennomgått og godkjent.
2. Finansiering av moderniseringsprosjektet
Styret mener at så lenge moderniseringsprogrammet angår hele norsk idrett, og det ikke kun er et
program for omlegging av NIFs egen administrasjon, vil det være riktig å legge opp til en finansiering
hvor også idrettskretser og særforbund bidrar. Styret støtter det finansieringsprinsippet NIF har
foreslått.
Omlegging av tilskuddsordninger er et viktig virkemiddel for å få gjennomført endringer som følger
av moderniseringsprogrammet. SFFs styre mener at man med dette som begrunnelse ikke kan unnlate
å følge opp tingvedtak. Idrettsstyret må oppfylle pålegg gitt i vedtak i sak 12 på idrettstinget 2015.
3. Forslag til handlingsplan for SFF 2018-2020
Arbeidsgruppen som skal utarbeide forslag til handlingsplan for SFF for 2018-2020 har avsluttet sitt
arbeid. Forslag fra gruppen var vedlagt sakslisten. Arild orienterte om forslaget.
Styret takket utvalget for godt arbeid, og stiller seg med en merknad bak forslaget.
4. Møteplasser
Særforbundsmøte 11. april. Program ble distribuert til særforbundene 23. mars. Marit og Terje
orienterte.
Styret er innforstått med at SFF må være forberedt på å dekke kostnader knyttet til Einar Øverengets
bidrag til møtet, anslått til 18.000 kr inkl mva.
SFFs årsmøte 3. mai. Årsmøtepapirene vil bli sendt ut 12. april. Beretning og regnskap ble signert i
styremøtet. Styret vedtok foreløpig program for årsmøtet 3. mai.
5. Orienteringssaker
a) Kretsledermøte 16. mars. Marit orienterte.
b) GS-forum 21. mars. Terje orienterte.
c) Diverse IT-saker, e-post til GSer 22. mars. Terje orienterte.
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d)

«Sport Event Norway». Terje orienterte.

Styret tok orienteringene til informasjon.
6. Eventuelt
Styret vedtok innstilling til innsendt sak fra NHF til behandling på SFFs årsmøte.

