BESLUTNINGSPROTOKOLL
Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon
Tirsdag 11. desember 2018 kl. 16.00 – 18.30 (middag 18.30 – 21.00)
Restaurant Mirabel, Sørenga
Til stede:

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

1. Referat fra siste møte
Referat fra styremøte 29. oktober ble gjennomgått og godkjent med en mindre språklig rettelse.
2. Aktuelle idrettspolitiske saker/moderniseringsprosessen
Oppdatert dokument med en statusoversikt i aktuelle idrettspolitiske saker som var vedlagt sakslisten ble
gjennomgått.
3. Modernisering
Terje informerte om arbeidet med å gi innspill til NIF om sammensetning av utvalg under
moderniseringsprogrammet. Styret diskuterte deretter status og fremdrift i programmet.
Styret tok informasjonen fra Terje til orientering og understreket at det er viktig at særforbundene bidrar
til god fremdrift og positiv omtale av moderniseringsprosessen.
4. Idrettstinget 2019
Styret gjennomgikk SFFs utkast til tingforslag som ble debattert og støttet av særforbundene i
særforbundsmøtet 21. november. Styret vedtok fordeling av ansvar for oversendelse til NIF.
Terje bistår styrets medlemmer etter ovenstående oversikt med utforming av oversendelser til NIF. Terje
sørger også for påminnelse slik at oversendelse blir gjennomført før fristen 24. januar 2019.
5. Valgkomiteen i NIF
Erik R og Erik H orienterte om status og fremdrift i prosessen i NIFs valgkomite. Styret tok
orienteringen til informasjon.
6. Årshjul for SFFs styre 1. halvår 2019
Utkast til årshjul for første halvår 2019 ble vedtatt som fremlagt med unntak av særforbundsmøtet 13.
februar som SFF foreslår flyttet til 19. mars.
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7. Orienteringssaker
a)
b)
c)
d)

Om beramming av særforbundsmøter 1. halvår 2019. Terje orienterte.
Ny nasjonal strategi for arrangementsturisme. Terje orienterte.
Medieløsning/rettighetsforvaltning for særforbund. Terje orienterte.
Om orientering til særforbundene om status i arbeid med andre idrettspolitiske saker – julebrev og
om workshop antidoping. Terje orienterte.

Styret tok til etterretning at NIF legger opp til styreledermøte 13. februar, og tok for øvrig orienteringen
til informasjon.
8. Eventuelt
Erik R tok opp spørsmålet om toppfinansiering av to stipendiatstillinger på NIH som S. Loland fra NIH
tok opp med SFFs styre i et styremøte 23. august. Det mangler nå 117 000 kr pr. år i tre år for å få
stillingene fullfinansiert. NIF har signalisert at hvis det ikke kommer begrensninger på post 3 i fm
tildelingsbrevet fra KUD for 2019, så vil NIF ta denne regningen. I denne sammenheng er det ønskelig
med støtte til en slik løsning fra SFFs styre. Styret bekreftet støtte til en slik løsning.
Møtet ble avsluttet med julemiddag for styret.

