BESLUTNINGSPROTOKOLL
Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon
Mandag 19. august 2019 kl. 17.00 – 19.30
Møterom US-2011, Ullevaal stadion
Til stede:

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

1. Referat fra siste møte
Referat fra styremøte 11. juni 2019 ble gjennomgått og godkjent.
2. Aktuelle idrettspolitiske saker
Oppdatert dokument med statusoversikt i aktuelle idrettspolitiske saker var vedlagt sakslisten. Styret
gjennomgikk dokumentet. Styret mener at det er viktig at man raskt kommer i gang med oppfølging av
sentrale vedtak fra idrettstinget 2019. Styret i SFF ser videre behov for at idrettsstyret orienterer om
videreføringen av moderniseringsprogrammet.
SFFs statusdokument over aktuelle idrettspolitiske saker oppdateres til det neste styremøtet.
3. Modernisering av særforbundene
Terje orienterte om en plan for modernisering av særforbundssektoren han utarbeidet i juni på oppdrag fra
generalsekretæren i NIF. Styret tok informasjonen til etterretning.
4. Høringer
Terje orienterte om utarbeidelse av grunnlagsdokumenter til NIFs høring av utkast til spillemiddelsøknad
og utkast til handlingsplaner under «Idretten skal». Styret tok informasjonen til etterretning.
5. Møteplasser høsten 2019
•

4. september (møte i regi av KUD/NIF hvor hovedtema er idrettsmeldingen). Terje orienterte.
Styret tok orienteringen til informasjon.

•

23. oktober
Terje viste til informasjon om møtet som var vedlagt sakslisten, og orienterte om et forberedende
møte med NIFs breddeavdeling sist uke. Styret ga sin tilslutning til at det videre arbeid med
møtet går langs de samme linjer som hittil.

•

28. november
Styret gjennomgikk det første utkast til program for SFFs jubileumsseminar i Meet-salen på
Ullevaal stadion 28. november. Marit og Terje jobber videre med programmet.
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•

29.-30. november
Marit orienterte om et planlagt styrelederforum fra lunsj fredag til lunsj lørdag. Styret tok
informasjonen til etterretning.

6. Orienteringssaker
a. Studietur og konferanse i Lofoten i august. Terje orienterte.
b. Arendalsuka. Eline orienterte.
c. O-VM i Østfold. Marit orienterte.
Styret tok orienteringene til informasjon.
7. Eventuelt
Ingen saker.

