BESLUTNINGSPROTOKOLL
Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon
Tirsdag 8. april 2019 kl. 17.00 – 19.30
Møterom US-3016, Ullevaal stadion
Til stede:

Marit Wiig
Erik Røste
Arild Mjøs Andersen (på telefon)
Anniken Ellingsen
Erik Hansen
Morten Søgård
Terje Jørgensen

Forfall:

Eline Oftedal

1. Referat fra siste møte
Referat fra styremøte 5. mars 2019 ble gjennomgått og godkjent.
2. Aktuelle idrettspolitiske saker
Oppdatert dokument med statusoversikt i aktuelle idrettspolitiske saker var vedlagt sakslisten. Styret
gjennomgikk dokumentet.
Styret fremmer forslag om Grethe Fossli som kandidat til vervet som leder i NIFs valgkomite.
3. Om utvalg Mål for og incentiver til utvikling av mer effektiv drift av særforbundslinjen
Terje orienterte om en presentasjon av mulige mål for utvikling av særforbundssektoren i GS-forum 27.
mars, og status i arbeidet i utvalget. Styret tok orienteringen til informasjon, og ga uttrykk for støtte
til en videre tenking langs de linjer som ble presentert. Styret understreket at et godt
faktagrunnlag og en analyse av særforbundenes behov bør være på plass før man starter arbeidet
med tiltak.
4. Særforbundsmøter
a. 19. mars
Styret er bekymret over utviklingen i Innovasjon Norges satsing på arrangementsturisme, og
frykter at den ikke vil bli lagt opp på idrettens premisser.
b. 15. mai
Styret vedtok program for oversendelse til NIF som forslag fra SFF.
5. SFFs årsmøte 28. mai.
Innkalling til SFFs årsmøte ble sendt ut 28. mars, og det er sendt kalenderinvitasjon til de innstilte til nytt
presidentskap i NIF. De har alle tre bekreftet at de kommer til årsmøtet dersom de blir valgt.
Kalenderinvitasjonen til medlemmene utvides fra 17.00-18.00 til 17.00-19.00.
Program for årsmøtet fastsettes i det neste styremøtet.

www.særforbund.no
@saerforbund
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Idrettens hus, 0840 Oslo

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

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

Felles rettighetsforvaltning (media). Terje orienterte.
Sunn idrett. Terje orienterte.
GS-forum 27. mars. Terje orienterte.
Årsmøte i Norsk Tipping AS 2. april. Marit og Terje orienterte.
NM-veka 2019. Terje orienterte.
Oversendelse av brev om høringer mm 29. mars. Terje orienterte.

Styret tok orienteringene til informasjon.
7. Eventuelt
Etter de opplysninger Terje sitter med, er arbeidet med spillemiddelsøknad 2020 ikke i gang. Styret i
SFF mener at det nå er på tide med et løft for særforbundene og at post 2 må prioriteres i
søknaden.

Referatet bekreftes godkjent av styret i SFF
Marit Wiig, styreleder
Terje Jørgensen, referent

