BESLUTNINGSPROTOKOLL
Fra styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon 26. februar 2020 kl. 17.00-19.30
Møterom US-2011 idrettens hus
Til stede:

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

1. Referat fra siste møte
Referat fra styremøte 13. januar ble gjennomgått og godkjent.
2. Aktuelle idrettspolitiske saker
Oppdatert dokument med statusoversikt i aktuelle idrettspolitiske var vedlagt sakslisten. Styret
gjennomgikk oversikten. Styret mener at det er behov for en pla for utarbeidelse av spillemiddelsøknad
for 2021, og at det er behov for en diskusjon mellom særforbundene om et mandat for SFFs
engasjement i arbeidet med den
Terje orienterte om tekniske forhold knyttet til mva som etter hans syn viser at SFF de facto allerede er
et organisasjonsledd i norsk idrett. Styret er opptatt av at man får frem SFFs betydning for
medlemmene og for idrettsorganisasjonen.
3. Vårens særforbundsmøter
Styret ga sin tilslutning til forslag til temaer for vårens særforbundsmøter slik de var presentert i
sakslisten.
Styret er innstilt på at SFF dekker halvparten av kostnadene for møtene 11. mars og 6. mai, og
understreker overfor NIF at det er en klar forventning til at med kostnadsdekning følger innflytelse på
organisering og gjennomføring av møtene.
4.

SFFs årsmøte

Kalenderinvitasjon til SFFs årsmøte 25. mai 2020 kl. 17.00-19.30 i møterom M4 og M5 på Meet
sendes ut så raskt som mulig.
Styret ga sin tilslutning til innstillingen fra arbeidsgruppen som har utarbeidet utkast til handlingsplan
for SFF for 2020-2022.
Styret har ingen egne saker for behandling på årsmøtet.
Fremdrift i forberedelser til årsmøtet blir som følger:
Innkalling sendes ut senest 25. mars. Frist for forslag til årsmøtet fra medlemmene settes til 20. april.
Siste behandling av årsmøtedokumenter i SFFs styre gjennomføres 27. april. Fullstendig saksliste og
andre saksdokumenter sendes ut snarest mulig etter 27. april og senest 4. mai.

www.særforbund.no
@saerforbund
https://www.facebook.com/saerforbund
Idrettens hus, 0840 Oslo

Daglig leder
Terje Jørgensen
tj@saerforbund.no
+ 47 90 61 05 64

Det formelle årsmøtet settes opp til sist i møtet 25. mai. Øvrige saker til behandling blir som foreslått i
sakslisten.
5. Valg til NIFs valgkomite under ledermøtet 2020
24. januar sendte Terje ut en invitasjon til å fremme forslag til medlemmer i NIFs valgkomite. Frist ble
satt til utløpet av februar. Det er mottatt innspill fra to særforbund. Det skal innstilles tre medlemmer
og to varamedlemmer fra særforbundene for valg under NIFs ledermøte i mai 2020. Styret ba Terje ta
kontakt med fem særforbundspresidenter (listet i referatet) med spørsmål om villighet til å sitte i
valgkomiteen.
6. Administrativt samarbeid NIF-SFF
Saken settes på dagsorden som oppfølging av SFF årshjul for første halvår 2020.
Etter en innledning fra Terje med påfølgende debatt, kom styret til at man bør avvente utviklingen av
det nylige initiativet om et markedssamarbeid mellom særforbundene for å se om dette kan være et
utgangspunkt for en struktur for bredere administrativt samarbeid mellom særforbundene.
7. Orienteringssaker
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Ny arrangementsstrategi 2020-2030. Terje orienterer.
Tilbud fra Klubb Ullevaal. Terje orienterer.
Utredning av eventuell alternativ lokalisering av idrettens hus. Terje orienterer.
Møte med idrettspresidenten og GS i NIF 3. februar. Arild orienterer.
Valg til utøverkomiteen og NIFs årshjul. Terje orienterer.
Flles markedsarbeid for særforbundene. Terje orienterer.
Lunsj og hilserunde med idrettspresidenten. Terje orienterer.

Styret tok orienteringene til informasjon.
8. Eventuelt

