Ullevål Stadion, 14.09.21

Protokoll
fra årsmøte for

Særforbundenes Fellesorganisasjon
Meet Ullevål 14. september 2021 kl. 17.00-18.00
Alle årsmøtepapirer var gjort tilgjengelig på SFFs hjemmeside og via mail før årsmøtet.
Saksliste
1. Godkjenning av fremmøtte representanter
Av de 58 deltagerne på årsmøtet var det 29 medlemmer som hadde stemmerett.
2. Godkjenning av sakliste og forretningsorden
Saksliste og forretningsorden godkjent.
3. Valg av dirigent og protokollfører.
Terje Svendsen ble valgt som dirigent. Per Vestli ble valgt til å føre protokoll.
4. Beretning 2020
Beretningen godkjent
5. Økonomi
a. Regnskap 2020
b. Revisors beretning
Regnskap og revisors beretning godkjent.
6. Budsjett for SFF for 2022
Budsjettet for 2022 ble fremlagt med en endring gjort rett i forkant av årsmøtet.
Budsjettet var opprinnelig foreslått økt med 50.000. Men ettersom Håndballforbundet
melder seg ut at SFF ved nyttår, får SFF cirka 80.000 mindre i medlemskontingent.
Budsjettforslaget som ble lagt frem var derfor 30.000 lavere enn budsjettet for 2021.
Budsjettet, med denne endringen, ble godkjent.
7. Forslag til endringer i SFFs vedtekter
Det var ingen forslag til endringer av SFFs vedtekter.
8. Innkomne forslag og saker
Ingen innkommende saker ble behandlet
9. Strategiplan SFF

Side 2

Forslag til strategiplan ble fremlagt. Årsmøtet ga sin tilslutning til at SFF-styret jobber
videre med strategiplanen.
10. Valg
SFF-Styret
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.
SFFs styre 2021 – 2022
Leder: Eline Oftedal
Nestleder: Terje Svendsen
Styremedlem: Emilie Westbye
Styremedlem: Ingvild Østli
Styremedlem: Gry Henriksen
Styremedlem: Bjørnar Sæther

president fleridrettsforbundet
president fotballforbundet
president motorsportforbundet
visepresident rytterforbundet
president dykkerforbundet
president kickbokseforbundet

gjenvalgt
gjenvalgt
gjenvalgt
gjenvalgt
ny
ny

Generalsekretær i Volleyballforbundet Kristian Gjerstadberget fortsetter som de ansattes
representant i SFF-styret. Dette valget ble gjort i forkant av årsmøtet av
generalsekretærene.
Valgkomité
Styret forslo å videreføre valgkomiteen slik den er i dag.
Dette ble vedtatt av årsmøtet.
Valgkomitéen SFF 21-22
Odd Haktor Slåke (leder)
Lise Kvil Torgersen
Cato Bratbakk
Anne Farseth

Per Vestli (s.)
Protokollfører

