BESLUTNINGSPROTOKOLL
Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon 17. desember 2019
Oppstart kl. 17.00 på Sagene lunsjbar Maridalsveien 153B, 0461 Oslo. Felles middag etter møtet
Til stede:

Arild Mjøs Andersen
Anniken Ellingsen
Erik Hansen
Eline Oftedal
Morten Søgård (var til stede under behandling av sakene 3, 5, 6, 7 og 8)
Ingvild Østli
Terje Jørgensen

1. Referat fra siste møte
Referat fra styremøte 21. oktober ble gjennomgått og godkjent.
2. Styremøte i november 2019
Det lot seg ikke gjøre å få avholdt ordinært styremøte i november. Saker fra sakslisten til dette møtet ble
behandlet som del av styremøtet 17. desember.
3. Konstituering av styret
Styret har tidligere besluttet at nestleder Arild Mjøs Andersen fungerer som styreleder i SFF frem til
årsmøtet i 2020. Styret har kommet frem til at det er nødvendig også med en nestleder i denne perioden.
Eline Oftedal ble utpekt til å ivareta denne funksjonen.
Styret gjennomgikk hvilke saker eller saksområder som bør være de viktigste i tiden frem til årsmøte i
2020. SFF vil i denne perioden i samarbeid med NIF jobbe med utvikling av møteplasser, og i tillegg
med modernisering og saker knyttet til idrettstinget i 2021.
Det vil i tiden fremover bli lagt opp til et større fokus på forankring hos SFFs medlemmer. Styret mener at
det bør komme tydelig frem hvordan SFF er og skal være relevant for særforbundene i fremtiden.
4. Aktuelle idrettspolitiske saker
Oppdatert dokument med statusoversikt i aktuelle idrettspolitiske var vedlagt sakslisten.
Modernisering
Terje orienterte om et initiativ fra 11 særforbund som har skrevet et brev til NIF om idrettsstyrets
prinsippvedtak under forvaltningsordningene post 2 og 3. Styret ba Terje om å følge opp denne saken.
Spillemiddelstilskudd 2020
Aktivitetstilskuddet fra KUD til NIF med underlagte ledd ble vedtatt 13. desember. Det gir størst vekst fra
2019 til 2020 til postene 1 og 4 og minst vekst på postene 2 og 3. Terje lager et utkast til en analyse som
sendes ut til medlemmene.
Idrettstinget
Arild og Terje lager et forslag til nominering av kandidater fra særforbundene for valg til NIFs
valgkomite på NIFs ledermøte i 2020.
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Daglig leder
Terje Jørgensen
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5. Møteplasser
NIF har signalisert et ønske om å ta større eierskap til møteplasser med særforbundene. SFF er positiv til
dette. Arild og Terje tar et møte med NIFs ledelse så snart som mulig for å avklare hvordan
idrettspolitiske møter legges opp våren 2020.
6. Årshjul i første halvår 2020
Styret vedtok årshjul for SFFs styre for første halvår 2020 som foreslått.
7. Orienteringssaker
a.
b.
c.
d.

Ny arrangementsstrategi 2020-2030 (5. desember). Terje orienterte.
Mva-kompensasjon 2019. Terje orienterte.
Møte med Joymo 10. desember. Terje orienterte.
GS-forum 11. desember. Terje orienterte.

Styret tok orienteringene til informasjon.
8. Eventuelt
Ingen saker.

