
Virksomhetsidé:
SFF skal jobbe for å ivareta felles interesser, styrke 
rammebetingelser, nettverksbygging, kunnskapsdeling, 
mangfold og nyskapning i særforbundenes 
idrettspolitiske ledd. Dette gjøres ved å legge til rette for 
relevante møteplasser for særforbunds idrettspolitiske 
ledd. 
I det daglige skal SFF oppdatere særforbundenes 
idrettspolitiske ledd på hvilke saker det er viktig å følge 
med på, og bistå særforbundene med rådgivning i disse 
spørsmålene ved behov. 
SFF skal utfordre, bistå og jobbe tett med NIF i de 
sakene som er viktige for særforbundene. 

3.Strategiområde
SFF som koblingsboks

Analyse
Stryker: Sterk oppslutning, Gode møteplasser, 
Kompetent styre og administrasjon
Svakheter : SFF rolle uklar, Samhandling med NIF svak
Muligheter: Kompetansedeling og oppfølging av tillitsvalgte og GSer
Sette agenda i idrettspolitikken
Trusler: Noen velger å forlate SFF, Finansieringen av SFF blir uklar

Visjon:
«Sammen for best mulige rammer for den organiserte idretten»

2.Strategiområde
Fremtidig finansiering

1.Strategiområde
Idretten 2030

Resultatmål 2023
- Scenariodokument for fremtidens SF.
- Flere finansielle modeller å jobbe 
med for SFene.
- SFF knytter SFene sammen via
deres kompetanse- og nettverksarenaer



SFF Strategi. 
Faste oppgaver

Forslag faste oppgaver (som inngår i årshjul/plan for virksomheten):

• Arrangere fire årlige medlemsmøter, hvor ett også er årsmøte.

• Utarbeide grunnlagsnotater til særforbund i forbindelse med høringer.

• Utarbeide grunnlagsnotater til særforbund til forslåtte tingsaker de årene det er idrettsting

• Bidra aktivt i arbeidet med spillemiddelsøknaden og andre forvaltningsordninger. 

• Fange opp kompetansebehov, og legge til rette for at disse behovene blir fulgt opp. 

• Drift av SFF. 



Idretten 2030

Idretten 2030 områder Tiltak Tidsrom/frist

Kartlegge de viktige behov og ønsker 
som finnes hos SFene

- Samtaler med SF presidenter og Gser.
- Gjennomgå NIFs SWOT og annet de har 

på område.
- Ferdigstille oversikt

- Februar – November 21
- Januar 22

- Februar 22
Faglig fremtidsrettede innlegg på 
medlemsmøtene

- Utforske hva andre organisasjoner gjør på 
dette feltet.

- Fast fra og med vinter 22

Oppfølging NIFs SOU-prosjekt - Per følger opp via deltagelse i 
implementeringsgruppen til NIF

- Status på styremøter
- Status på medlemsmøter

Scenarier for Særforbundssektoren - Finne formål, form og eventuelle 
samarbeidspartnere.

- Oppstart vår 22?

Mandatfordelingen Idrettstinget - Eline og Terje følger opp via faste møter i 
arbeidsgruppen

- Det rapporteres om arbeidet på 
medlemsmøte før Jul

Strategiområdet Idretten 2030 skal gjøre at vi retter oppmerksomheten mot fremtiden, hever blikket og utforsker 
løsninger som gjør at idretten ivaretar og utvikler sin posisjon som en demokratisk medlemsorganisasjon. 
Idretten 2030 skal bidra til at vi tar eierskap til og leder egen utvikling, slik at idretten ikke kun blir et organ som 
svarer ut utfordringene som blir gitt fra myndighetene og andre interessenter. 



Fremtidig finansiering

Fremtidig finansiering områder Tiltak Tidsrom/frist
Se til at dagens Post 2 og 3 ordninger 
blir videreført etter KUDs intensjoner

- Ta initiativ til faste møter med NIF-
ledelsen om bruk av Post 2 og 3.

- Oppstart når ny GS er på plass

Oppfølging NIFs digital 
forretningsutvikling

- Per deltar fast i ledergruppen for 
digital forretningsutvikling.
- Formidle mulighetene som finnes til 
SFene i samarbeid med NIF digital.  

- Status styremøter
- Status medlemsmøter ved behov

Utforske alternativer for fremtidig 
finansiering

- Definere området/problemstillingen - Høst 2022

Strategiområdet Fremtidig finansiering skal hjelpe oss å se flere mulige måter å finansierer særforbundenes 
aktiviteter og drift fremover. De fleste forbund er avhengig av at enerettsmodellen forblir like sterk som den er i 
dag. Dette gjør at de fleste særforbund er meget sårbare når en endring i enerettsmodellen kommer. SFF ønsker 
derfor å finne flere løsninger for fremtidig finansiering slik at Særforbundene har flere ben å stå på rent 
økonomisk. 



SFF som koblingsboks

SFF som koblingsboks områder Tiltak Tidsrom/frist
Ta opp saker som er spesielle for 
SFene

- Benytte kartleggingen fra «idretten 
2030» til å løfte relevante tema

- Benytte medlemsmøter
- Benytte nyhetsbrev
- NIPA og NIPA 365

- Fra og med 2022

Ivaretagelse av nye Presidenter og 
GSer

- Ha oversikt over når SFene har 
forbundsting. 

- Velkommenprat med alle 
Presidenter og Gser. 

- Kontinuerlig

- Kontinuerlig

Skape arenaer for debatt og 
nettverksbygging

- Se på ny muligheter for slike 
arenaer. 

- Benytte mulighetene hos NIPA

- Første halvår 2022

- Møter i programkomite NIPA

Strategiområdet SFF som koblingsboks skal hjelpe lederne i særforbundene til å knytte kontakter med 
hverandre både sosialt og faglig. SFF ønsker å fasilitere arenaer hvor viktige idrettspolitiske spørsmål 
tas opp og diskuteres. Disse arenaen skal også ivareta at vi deler erfaringer og kunnskap til det beste 
for medlemmene.



Strategiperiode 
- Vi jobber med et utgangspunkt på 2 år. 

Men er åpne for at noen mål skal nås på kortere tid og andre er mer langsiktige enn 2 år. 

Evaluering 
- Det rapporteres om progresjonen på alle årsmøter, og ved medlemsmøter etter behov. 

Det gjøres en ordentlig evaluering etter hver strategiperiode (2 år)

SFF Strategi. Strategiske områder


