BESLUTNINGSPROTOKOLL
Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon
Tirsdag 6. februar 2018 kl. 17.00 – 19.30
Idrettens hus US, møterom 2011
Til stede:

Marit Wiig
Erik Røste
Arild Mjøs Andersen (på telefon)
Erik Hansen
Rakel Rauntun

Forfall:

Eline Oftedal
Morten Søgård
Terje Jørgensen

1. Referat fra siste møte.
Referat fra styremøte 16. januar 2018 ble gjennomgått og godkjent.
2. IPD 2015-2019 og vedtak på Idrettstinget 2015
Denne saken ble utsatt til møtet 12. mars.
3. Møteplasser
Styret gjennomgikk møter i første halvår 2018.
a) Evaluering og debatt om status etter NIFs informasjonsmøte 24. januar
Det var bred enighet på informasjonsmøtet at situasjonen er alvorlig og at tillitten er svekket. Etter
idrettsstyremøte 29 (2015-2019) 25.-26. januar 2018 opplyser NIF at idrettsstyret mener at det er til
det beste for norsk idrett at styret fullfører arbeidet som er påbegynt og blir målt på resultatet av dette
på Idrettstinget i 2019.
b) Særforbundsmøte 31. januar
Møtet var godt. SFF styret mener at de traff godt med temaet Den norske spillpolitikken. Timingen
var god.
c) Hovedtema for særforbundsmøte 11. april.
SFFs styre samlet seg om opplegg for møtet (som innspill til NIF).
d) Opplegg og hovedtema for SFFs årsmøte 3. mai 2018 (i tillegg til det formelle årsmøtet).
1. Forberedelser til ledermøtet.
2. SFFs handlingsplan 2018-2020
3. Modernisering av norsk idrett
4. Orienteringssaker
a) Arbeidsgruppe SFFs handlingsplan 2018-2020. Marit og Arild orienterte.
b) Moderniseringsprogrammet. Marit og Erik R orienterte.
c) Særforbundsalliansen. Erik H orienterte
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Erik H opplyste at Norges Bandyforbund har meldt seg ut av Særforbundsalliansen.
Idrettsstyret inviterer nå særforbundene å komme med forslag til en anleggsplan i norsk idrett. Styret
mener at dette er en spennende utfordring.
Moderniseringsprogrammet:
Styret diskuterte noen sentrale sider av moderniseringsprogrammet i norsk idrett.
Når det gjelder budsjett for moderniseringsprogrammet, opplyste Marit og Erik R at prosjektgruppen
for programmet har vedtatt at det skal holdes igjen 3 mill. kr. på post 2 inntil det fastsettes et budsjett
for programmet. SFFs styre mener at det bør legges opp til at særforbundene tar endelig stilling til
bidrag til budsjett for moderniseringsprogrammet i særforbundsmøtet 11. april.
5. Eventuelt
Ingen saker

