BESLUTNINGSPROTOKOLL
Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon
Mandag 14. januar 2019 kl. 17.00 – 20.30
Møterom US-2011, Ullevaal stadion
Til stede:

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

1. Ekstra særforbundsmøte 22. januar
Tom Tvedt, Kristin Kloster-Aasen, Vibecke Sørensen, Karen Kvalevåg og Pål Rønnevig møtte SFFs
styre før det ordinære styremøtet for å presentere forslag til finansiering av moderniseringsaktiviteter og
digitaliseringsprosjektet i 2019. Dette som forberedelse til et møte med særforbundene 22. januar.
Pål Rønnevig presenterte digitaliseringprosjektets innhold og budsjett, og han la frem forslag til
fordeling av kostnader for modernisering og digitalisering i 2019.
Styret diskuterte forslaget. Det var enighet om at styrets medlemmer skulle gjennomgå forslaget, og
oversende kommentarer og innspill til NIF snarest mulig.
2. Referat fra siste møte
Referat fra styremøte 11. desember 2018 ble gjennomgått og godkjent.
3. Aktuelle idrettspolitiske saker/moderniseringsprosessen
Oppdatert dokument med en statusoversikt i aktuelle idrettspolitiske var vedlagt sakslisten. Styret
gjennomgikk dokumentet. Det oppdateres til neste styremøte.
4. Idrettstinget 2019
a.
b.
c.
d.
e.

Innsendte forslag – Styret gjennomgikk status i innsending av forslag
Høring nytt IPD – Terje orienterte
Erik R og Erik H orienterte om valgkomiteens prosess
Lovrevisjon høring – Terje orienterte
Andre forhold i forberedelser til idrettstinget – åpen debatt

Styret tok orienteringene til etterretning. Arild forlot møtet på dette tidspunktet.
5. Særforbundsmøter våren 2019
Styret vedtok program for særforbundsmøte 19. mars for innspill til NIF.
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Styret vedtok at idrettstinget bør være hovedtema i særforbundsmøtet 15. mai.. Terje oversender
forslag til NIF.
Styret vedtok videre at SFFs årsmøte avholdes 28. mai kl. 17-18 i kantinen.
6. Workshop antidoping
Terje orienterte om forberedelser til en workshop om antidoping med deltakelse fra særforbund, NIF,
KUD og ADN. NIF har akseptert å dekke kostnader for arrangementet, og vil stå som arrangør. SFFs
rolle er «usynlig» bidragsyter.
NIF har opplyst at Workshop blir arrangert 29. april.
7. Orienteringssaker
a) Sport Event Norway. Terje orienterte.
b) Felles rettighetsforvaltning (media). Terje orienterte.
c) Administrativt samarbeid NIF/SF, SF/SF og SF/IK. Terje orienterte.
Styret tok orienteringene til informasjon.
8. Eventuelt

