BESLUTNINGSPROTOKOLL
Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon
Mandag 29. oktober 2018 kl. 17.00 – 19.30
Møterom US-2011, idrettens hus
Til stede:

Marit Wiig
Erik Røste (på telefon fra sak 2)
Arild Mjøs Andersen
Anniken Ellingsen
Eline Oftedal
Morten Søgård
Terje Jørgensen

Forfall:

Erik Hansen

1. Referat fra siste møte.
Referat fra styremøte 24. september ble gjennomgått og godkjent.
2. Aktuelle idrettspolitiske saker/moderniseringsprosessen
Oppdatert dokument med en statusoversikt i aktuelle idrettspolitiske som var vedlagt sakslisten ble
gjennomgått.
Terje tar opp med NIF om det er mulig å gi lengre høringsfrist for organisasjonshøringen. Behandling
i idrettsstyret er utsatt med 1 ½ mnd, mens frist for innspill kun er forlenget med en uke til 9. des.
Styret mener at modernisering av NIF sentralt må bli en del av moderniseringsprosessen.
Terje orienterte om samarbeid med NIF v/Karen og Henriette med å få avholdt en workshop om
antidoping i siste halvdel av januar. Styret tok orientering til etterretning.
3. Idrettstinget 2019
Utkast til seks tingforslag var vedlagt sakslisten sammen med NIFs egen oversikt over status i
oppfølging av anbefalinger fra Bernanderutvalget. Styret gjennomgikk forslagene. Terje tar med
kommentarene fra styret i det videre arbeidet med forslagene.
4. Særforbundsmøte 21. november.
Styret vedtok program til særforbundsmøtet 21. november for oversendelse til NIF.
5. Valgkomiteen i NIF
Erik R orienterte om status og fremdrift i prosessen i NIFs valgkomite.
Styret tok informasjonen til orientering.
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6. Møteplan 1. halvår 2019
Følgende plan for styre- og særforbundsmøter 1. halvår 2019 ble vedtatt. Tidspunkter for
særforbundsmøter formidles til NIF som forslag.:
Særforbundsmøter (felles med NIF)
Onsdag 13. februar
Onsdag 15. mai (også årsmøte for SFF)
Styremøter
Mandag 14. januar
Torsdag 7. februar
Tirsdag 5. mars
Mandag 8. april
Tirsdag 7. mai
Tirsdag 11. juni
7. Orienteringssaker
a)
b)
c)
d)

Evaluering av tilskuddsordninger. Terje orienterte.
Ny nasjonal strategi for arrangementsturisme. Terje orienterte.
Medieløsning/rettighetsforvaltning for særforbund. Terje orienterte.
Workshop IPD med særforbundene. Terje orienterte.

Styret tok orienteringene til informasjon.
8. Eventuelt
Med sammenslåtte idrettskretser kan oppnevning av delegater fra idrettskretsene til Idrettstinget 2019
ikke gjøres i samsvar med NIFs lov §3-2. Marit og Terje følger opp overfor NIF at nødvendige tiltak
treffes for å redusere muligheten for at det ved åpningen av Idrettstinget kan bli hevdet at
delegatfordeling ikke er i samsvar med NIFs lov.

