BESLUTNINGSPROTOKOLL
Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon
Tirsdag 5. juni 2018 kl. 17.00 – 19.30
Herregårdskroen restaurant, Frognerparken
Til stede:

Marit Wiig
Erik Røste
Arild Mjøs Andersen
Erik Hansen
Eline Oftedal
Morten Søgård
Terje Jørgensen

Forfall:

Rakel Rauntun

1. Referat fra siste møte.
Referat fra styremøte 24. april ble gjennomgått og godkjent.
2. Aktuelle idrettspolitiske saker
Oppdatert dokument med en statusoversikt i aktuelle idrettspolitiske saker som var vedlagt sakslisten
ble gjennomgått.
3. Etter NIFs ledermøte
Styret gjennomførte en kort evaluering av ledermøtet.
a. Modernisering – styret diskuterte videre oppfølging av moderniseringsprogrammet i
norsk idrett
Styret mener at det nå foreligger et godt grunnlag for programmet. Styret mener at det haster å få lagt
frem konkrete tiltak og løsninger på viktige områder for debatt.
b. Terje orienterte om oppstart av arbeid med evaluering av tilskuddsforvaltningen (sak 12
fra Idrettstinget 2015)
Styret tok orienteringen til etterretning.
c. Styret diskuterte spørsmålet om forankring fra særforbundenes representanter i NIFs
valgkomite – i SFFs styre og i særforbundene.
Det legges opp til en diskusjon i særforbundsmøtet 12. september 2018 om hva særforbundene mener
valgkomiteen bør legge vekt på i sitt arbeid.
4. Årshjul 2018/2019
Styret vedtok årshjul frem til årsskiftet 2018/2019 slik det var fremlagt.
5. Særforbundsmøter
Styret vedtok at moderniseringsprogrammet bør være hovedtema i begge særforbundsmøtene høsten
2018. Terje følger opp overfor NIF.
www.særforbund.no
@saerforbund
https://www.facebook.com/saerforbund
Idrettens hus, 0840 Oslo

Daglig leder
Terje Jørgensen
tj@saerforbund.no
+ 47 90 61 05 64

6. Orienteringssaker
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Valg av ny GS til SFFs styre. Terje orienterte.
NIF: Lovrevisjon på Idrettstinget 2019 – møte 3. mai. Terje orienterte.
NIF: Idrettens hus, drift, økonomi mv – møte 3. mai. Terje orienterte.
Sport Event Norway. Terje orienterte.
NM-veka. Terje orienterte.
Moderniseringsprogrammet. Erik R og Marit orienterte fra styringsgruppen.

Styret tok orienteringen til informasjon.
7. Eventuelt
Ingen saker.

