BESLUTNINGSPROTOKOLL
Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon 19. august 2020 kl. 17.00-18.30
MS-Teams eller møterom US-2044
Til stede:

Arild Mjøs Andersen (MSTeams)
Eline Oftedal (MSTeams)
Anniken Ellingsen (Ullevaal stadion)
Erik Hansen (Ullevaal stadion)
Morten Søgård (MSTeams)
Ingvild Østli (MSTeams)
Terje Jørgensen (Ullevaal stadion)

1. Referat fra siste møte
Referat fra styremøte 15. juni ble gjennomgått og godkjent.
2. Status under koronakrisen
Styremedlemmene orienterte om status i eget forbund og egne idretter. Styret tok informasjonen til
orientering.
3. NIFs ledermøte/SFFs debattmøte 25. august
SFFs debattmøte 26. august er avlyst og blir gjennomført som del av NIFs digitale ledermøte 25. august.
Organisasjonssjef Gro Holstad har lovet SFF minimum en time i møte til vår debatt som baseres på
debattgrunnlag distribuert 2. juli. Styret besluttet at Eline leder debattmøtet, og Arild, Eline og Terje
utarbeider Elines innledning og opplegg for debatten. Terje starter med å utarbeide et utkast til
presentasjon, ogfølger opp overfor NIF at overgang fra felles møte til SFF-møtet vil fungere godt
teknisk. Styret mener at mål for debatten bør være at SFFs handlingsplan 2020-2022 blir vedtatt slik den
nå er utformet. Styremedlemmer oppfordres til å være aktive i debatten.
4. SFFs årsmøte 9. september
Styret vedtok at årsmøtet avholdes på MS-Teams. Med støtte fra NIF digital og særforbund som har
gjennomført digitalt ting, forbereder Terje teknisk gjennomføring av årsmøtet. Han ser etter mulighet for
å finne en egnet person med erfaring fra digitale årsmøter/ting kan dirigere årsmøtet. Invitasjon med
program til årsmøtet som utformet i vedlegg til saksliste til styremøtet distribueres 20. august (Terje).
Forslag til handlingsplan 2020-2022 distribueres etter oppdatering etter debattmøtet 25. august (Terje).
Innstilling fra SFFs valgkomite til valg av styre ble distribuert 19. juni. Styret vil invitere årsmøtet til å
gjennomføre valget i samsvar med vedtektene; at styre og valgkomite velges frem til årsmøtet i 2021.
Styret vedtok innstilling til valg av valgkomite.
5. Orienteringssaker
a.
b.
c.
d.

Høring nytt antidopingregelverk. Terje orienterte.
Markedsutvalget. Terje orienterte.
NIFs styre for digital forretningsutvikling. Terje orienterte.
Møte Innovasjon Norges AS og SFF 16/9. Terje orienterte.
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e. Frivillighetsregisteret og søknad om mva-komp for 2019. Terje orienterte.
f. Prosjekt idrettens hus. Terje orienterte.
Styret tok informasjonen til orientering.
6. Eventuelt
Styret besluttet å gjennomføre et styremøte på MSTeams 24. september kl. 17.00-18.30.

