BESLUTNINGSPROTOKOLL
Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon 13. januar 2020 kl. 17.00-19.30
Møterom US-2011 idrettens hus
Til stede:

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

1. Referat fra siste møte
Referat fra styremøte 17. desember ble gjennomgått og godkjent.
2. Aktuelle idrettspolitiske saker
Oppdatert dokument med statusoversikt i aktuelle idrettspolitiske saker var vedlagt sakslisten. Styret
gjennomgikk temaer under moderniseringsprosjektet, NIFs årshjul, idrettstinget 2021, enerettsmodellen
og SFFs fremtid.
Det settes opp et eget SFF-møte 25, 26 eller 27. mai, helst 25. mai. SFFs årsmøte legges til dette møtet,
i tillegg til idrettspolitiske saker av interesse for særforbundene.
3. Finansiering av SFF
Et notat som sammenfatter problemstillingen etter en e-post datert 9. desember fra NIF til SFF med
varsel om stans i dagens ordning med finansiering av SFF som en felles kostnad på post 2 var vedlagt
sakslisten.
Styret stiller seg undrende til NIFs fremgangsmåte i denne saken. Det oppleves at det her i større grad
er snakk om SFFs fremtid enn finansieringen av SFF.
Styret mener at det fremstår å være behov for en justering av SFFs kurs. SFFs saker og arbeid bør
forankres bedre i særforbundene, og det bør arbeides for at store særforbund blir representert i SFFs
styre. SFF bør heretter i større grad drive frem egne saker selv, og ha en kurs som tydeligere er på
særforbundenes premisser adskilt fra NIF enn det som har vært tilfelle i de senere år.
4. Valg til NIFs valgkomite under ledermøtet 2020
Styret ba Terje sende en åpen invitasjon ut til særforbundene med anmodning om at de fremmer forslag
til kandidater til NIFs valgkomite for behandling av en samlet innstilling under SFFs møte i mai.
Kandidatene bør ha god kjennskap til idrettspolitikk på nasjonalt nivå og de bør ha et visst
idrettspolitisk nettverk. Det gis en frist på fire til fem uker.
5. Medieløsning for SF - avtale NIF/Joymo
Terje orienterte om bistand han har gitt NIF med å sette opp et møte 16. januar om NIFs samarbeid
med mediafirmaet Joymo. Styret tok informasjonen til orientering.
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6. Møteplasser
Arild avholder møte med Berit om dette temaet under sitt neste besøk i Oslo.
Terje har avtalt møte med Gro Holstad 16. januar om vårens møteplasser. Der følger han også opp
NIFs årshjul.
Det spilles inn til NIF følgende temaer som vurderes som sentrale for vårens særforbundsmøter:
11. mars – møte i NIF-regi hvor SFF gir innspill til temaer
• Presentasjon av modernisering i svensk idrett. Spesielt fokus på modernisering i
særforbundssektoren.
• Modernisering i NIF
o Modernisering av særforbundssektoren – hva tenker NIF og hvilken fremdrift ser man for
seg?
o Digitalisering – Informasjon om status og videre fremdrift. Og; gi politikere i
særforbundene en ide om hvordan man kan/bør bruke verktøyene fra
digitaliseringsprosjektet. Informasjon om fremtidige inntekter. Hva kan forventes, og
hvordan vil de komme. I tillegg; informasjon om finansieringsbehovet i
digitaliseringsprosjektet fremover.
6. mai – møte i NIF-regi hvor SFF gir innspill til temaer
• Langsiktig finansiering
• Debatt om SFFs handlingsplan (gjerne kun for særforbund, f eks 30 min sist i møtet)
• Andre temaer (styremedlemmer i SFF bes oversende innspill til temaer)
25. mai – SFF-møte
• SFFs årsmøte
• Finansiering av SFF
• Ledermøte i NIF 5-6. juni på Fornebu. Forberedelse for særforbundene
• Idrettstinget 2021 (innstilling til valg av valgkomite i NIF, sammensetning av idrettstinget og
andre aktuelle saker).
6. SFFs handlingsplan 2020-2022
Morten og Terje orienterte.
Styret tok orienteringen til etterretning.
7. Orienteringssaker
a. Ny arrangementsstrategi 2020-2030. Terje orienterte.
i. Høringsinnspill til NFD 20/12-19 til Rapport - Gjennomgang av det næringsrettede
virkemiddelapparatet. Terje orienterte.
ii. VM i styrkeløft i november 2020 i Stavanger. Terje orienterte.
iii. Mulig EM i friidrett innendørs i 2023. Terje orienterte.
b. Idrettsgalla 4. januar 2020. Arild orienterte.
c. Åpen time 6. januar 2020. Terje orienterte.
d. NM-finaler i Volleyball 11. januar 2020. Terje orienterte.
Styret tok orienteringene til informasjon.
8. Eventuelt
Terje tar kontakt med Haktor Slåke, leder i SFFs valgkomite, og bistår i å få i gang arbeidet i komiteen.

