BESLUTNINGSPROTOKOLL
Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon
Torsdag 23. august 2018 kl. 17.00 – 20.00
Møterom US-2011, idrettens hus
Til stede:

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

Forfall:

Anniken Ellingsen
Morten Søgård

Professor Sigmund Loland og professor Yngvar Ommundsen var invitert til å orientere styret i SFF
om et forslag til samarbeid om to stipendiatstillinger på NIH innenfor forebyggende antidoping.
SFFs styre oppfordret Loland til å ta kontakt med KUD for å avklare evt. støtte fra den årlige
avsetningen av spillemidler til FoU-formål.
1. Referat fra siste møte.
Referat fra styremøte 5. juni ble gjennomgått og godkjent.
2. Aktuelle idrettspolitiske saker
Oppdatert dokument med en statusoversikt i aktuelle idrettspolitiske saker som var vedlagt sakslisten
ble gjennomgått.
3. Særforbundsmøte 12. september.
Hovedtema i særforbundsmøtet 12. september er moderniseringsprogrammet. Styret samlet seg om et
utkast til program for oversendelse til NIF.
4. Valgkomiteen i NIF
Styret diskuterte et forslag til debattgrunnlag for det siste punktet på dagsorden i særforbundsmøtet
12. september som var vedlagt saklisten. Styret ba om at Erik H og Terje samarbeider om å utvikle
debattgrunnlaget videre.
5. Spillemiddelsøknad 2019
NIF sendte utkast til spillemiddelsøknad for 2019 til særforbund og idrettskretser 28. juni 2018. Frist
for innspill er satt til 25. august 2018. SFFs administrative grunnlagsnotat ble distribuert 12. juli
2018.
Terje ber i en e-post til generalsekretærene i særforbundene at innspill fra særforbundene til NIF om
SPM-søknad 2019 sendes i gjenpart til SFF.
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6. Forberedelser til Idrettstinget 2019 – plan for styrets arbeid fremover
Terje utarbeider til neste styremøte en oversikt over mulige/aktuelle forslag til tinget. I sin innledning
til særforbundsmøtet 12. september orienterer Marit om frister, formaliteter og sentrale spørsmål frem
mot Idrettstinget 2019.
7. Daglig leders lønn.
Styret fattet vedtak om lønnsøkning i 2018 for daglig leder i SFF.
8. Orienteringssaker
a)
b)
c)
d)
e)

GDPR i idrettslag og særforbundene. Terje orienterte.
Anleggsseminar i regi av NIF og SFF. Terje orienterte.
Administrativt samarbeid NIF-SF. Terje orienterte.
Evaluering av tilskuddsordninger (sak 12 fra Idrettstinget 2015). Terje orienterte.
NM-veka. Terje orienterte.

Styret tok orienteringene til informasjon.
9. Eventuelt
Styret vedtok å flytte styremøte berammet 16. oktober til 24. september. Styremøtet 3. september
avlyses.

