
 

 

 

Årsberetning for 2020 
 

Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) er en medlemsbasert interesseorganisasjon for 
særforbund tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). SFFs 
formål er å arbeide for at medlemmene oppnår best mulig rammevilkår som særforbund tilsluttet 
NIF. 

SFF ble etablert 17. november 2009, og samtlige av de 55 særforbundene som er tilsluttet NIF er 
medlemmer i SFF. 

Styret 
SFFs årsmøte i 2020 vedtok handlingsplan for 2020-22. Denne handlingsplanen finner du her. 

SFFs styre har frem til årsmøtet, 9. september 2020, hatt følgende sammensetning:   

Leder Arild Mjøs Andersen, Norges Triatlonforbund  
Nestleder Eline Oftedal, Norges Fleridrettsforbund 
Medlem Morten Sørgård, Norges Curlingforbund 
Medlem Emilie Westbye, Motorsportforbundet 
Medlem Erik Hansen, Norges Bandyforbund 
Medlem Ingvild Østli, Norges Rytterforbund 
Medlem Anniken Ellingsen, Norges Roforbund (GS-representant) 
 

SFFs styre har fra årsmøtet, 9. september 2020, hatt følgende sammensetning:   

Leder Eline Oftedal, Norges Fleridrettsforbund  
Nestleder Terje Svendsen, Norges Fotballforbund 
Medlem Arild Mjøs Andersen, Norges Triatlonforbund 
Medlem Emilie Westbye, Motorsportforbundet 
Medlem Erik Hansen, Norges Bandyforbund 
Medlem Ingvild Østli, Norges Rytterforbund 
Medlem Kristian Gjerstadberget, Norges Volleyballforbund (GS-representant) 
 
Styreleder Marit Wiig gikk av som president i Norges Golfforbund i november 2019, og trakk seg 
da samtidig som styreleder i SFF. Styret rekonstituerte seg med Arild Mjøs Andersen som 
styreleder og Eline Oftedal som nestleder frem til SFFs årsmøte i september 2020. 

Daglig leder har i perioden vært Terje Jørgensen. Han sa opp stillingen i oktober 2020, med siste 
arbeidsdag 18. desember.  

Styret har arbeidet for å fremme særforbundenes interesser og lagt vekt på å ha et godt samarbeid 
med NIF og idrettskretsene, for slik å arbeide til det beste for norsk idrett. Gode medlemsmøter 
og idrettspolitiske møteplasser med gode diskusjonssaker og med stor deltakelse fra medlemmene 
har vært viktig for styrets arbeid. 

Styret hadde til sammen 12 styremøter og behandlet til sammen 88 saker. Noen av de viktige 
sakene har vært: spillemiddelsøknad 2021, koronasituasjon, moderniseringsprosjektet og 
forvaltningsordningene. Styrearbeidet har vært preget av gode diskusjoner, åpenhet og et meget 
godt samarbeid. 

 

 

http://saerforbund.no/wp-content/uploads/2020/05/SFFs-handlingsplan-2020-2022_2.pdf
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SFF Medlems- og debattmøter 

11/3 Ordinært møte utgikk, og ble erstattet av et møte om koronasituasjonen.   

25/5 Hovedtema: SFFs rolle og funksjon. Debattmøte med innspill fra medlemmer. 
Spillemiddelsøknaden 2021. 

25/8 Hovedtema: Videre debatt om hva SFF skal være? Debattmøte som bygget på innspill fra 
møte 25. mai. Innspillene ga grunnlag for styrets videre arbeid, og enkelte ble tatt inn i 
handlingsplanen 2021 – 2023. 

25/11 Hovedtema: Tingsammensetningen og andre viktige saker inn mot 2021. 
 
Deltagelsen på disse møtene har vært høyt, med cirka 75 deltagere per møte.  

 

Årsmøte 2020 
Årsmøtet ble avholdt 9. september. Vanligvis avholdes SFFs årsmøte i mai, men styret valgte å 
utsette dette til høsten ettersom koronasitasjonen ikke gjorde det mulig å ha fysisk møte. Håpet 
var at en utsettelse av årsmøtet til høsten ville muliggjøre et fysisk møte, noe som ikke ble tilfellet. 

Valgkomiteens innstillig til nytt styre ble enstemmig vedtatt, og handlingsplan ble vedtatt. 

 

SFFs relevans for særforbundene 

SFFs styre legger opp aktivitetene i SFF i samsvar med vedtatt handlingsplan. Det legges vekt på 
å holde særforbundene godt orientert om arbeid med aktuelle idrettspolitiske saker. 
Særforbundene inviteres også til debatt om aktuelle idrettspolitiske utfordringer. 

Styret og styremedlemmene representerer særforbundene etter konkrete oppdrag fra årsmøte og i 
samsvar med handlingsplanen. Utvikling i idrettspolitiske saker forankres i særforbundene i 
medlemsmøter og årsmøter. 

 
Et felles arrangementsmiljø for særforbundene 

Arbeid med søknader fra norske særforbund om å arrangere internasjonale arrangementer og 
mesterskap i Norge er ressurskrevende og kostbart. Mange små og mellomstore særforbund har 
aldri vært i stand til å delta i kampen. Flere forbund – også store – opplever at det blir mer og 
mer krevende å henge med i en stadig hardere konkurranse om arrangementer. SFF tok i 2014 
initiativ til etablering av et samarbeid som understøtter særforbundenes arbeid med å vinne 
internasjonale idrettskonkurranser til Norge. En samlet særforbundssektor stilte seg bak dette 
initiativet. 

Kulturdepartementet etablerte i 2019 en spillemiddelsbasert prøveordning for søkere med 
begrensede kommersielle inntektsmuligheter slik at disse får mulighet til å søke om tilskudd til å 
arrangere internasjonale mesterskap i Norge. Ordningen er videreført til 2020. 
 
SFF har jobbet sammen med Innovasjon Norge med å etablere et nasjonalt ressurssenter for 
arrangementer. I slutten av året ble dette ansvaret og jobbingen med etableringen av et 
ressurssenter overlevert til NIF, etter ønske fra NIF. Det var i tråd med innspill fra SFFs 
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medlemmer om at SFF i mindre grad skal jobbe med administrative saker.  
Innovasjon Norge og SFF avholdt et webinar i desember for temaet var hvordan jobbe med å få 
og avholde internasjonale idrettsarrangementer i Norge. Webinaret ser du her.  

 

Kartlegging av Koronautfordringene i SFene april 2020 
2020 var et spesielt å på grunn av koronautfordringene som traff alle særforbundene i mars. SFF 
tok ta i kartleggingen av hva særforbundene trengte i den første fasen. Etter hvert tok NIF mer 
av ansvaret med dette.  
 
I tillegg har SFF yt veiledning og bistand i enkeltutfordringer de enkelte særforbundene har hatt i 
denne situasjonen.  
 

Medvirkning til godt idrettspolitisk og administrativt samarbeid 
mellom NIF og særforbund   

Idrettens samarbeidsråd - hvor idrettspresidenten hadde møter med to særforbundspresidenter 
og to styreledere fra idrettskretsene for politisk diskusjon og forankring - ble avviklet før 2019. 

I etterkant av dette har NIF og SFF manglet en fast møteplattform hvor idrettspolitikk og 
administrative løsninger er blitt diskutert. En slik møteplass var ønsket av SFF, men opplever 
ikke å ha bli imøtekommet i dette ønsket av NIF. På den annen side har vært løst saker i 
samarbeid på enkeltutfordring. Dialogen mellom idrettspresidenten og SFFs styreledere har vært 
god i perioden.  

I 2020 har kompetanseutvalget vært den eneste faste arenaen hvor særforbundene har blitt 
involvert i NIFs felles idrettsorganisatoriske utfordringer. Kompetanseutvalget jobber med 
fellesidrettslig kompetanseutvikling i særforbundene.  

Modernisering av idrettsorganisasjonen var et sentralt tema i 2020 for NIF. NIF igangsatte et 
arbeid med Strategi og Organisasjonsutvikling. SFF ble invitert til møte med prosjektleder Trond 
Pedersen for å gi innspill.  

 

Markedssamarbeid 

SFF tok initiativ til et møte med små- og mellomstore forbund den 25. februar for å kartlegge 
utfordringer og se på muligheter for å jobbe tettere sammen om markedsutvikling. Det ble 
etablert et markedsutvalg som hadde seks møter gjennom høsten 2020. De delaktige 
særforbundene (Dans-, Tennis-, Brett-, Motorsport- og Fekteforbundet) tok selv over driften av 
dette utvalget mot slutten av året.  

Bistand for særforbund omkring høringer 

I 2020 har SFF utarbeidet administrativt grunnlagsnotat i følgende høringer:  

• Høring om spillemiddelregelverket 31.01.20 

• Høringsinnspill til utkast til forskrift fra KUD – kompensasjonsordning for frivillighets- 
og idrettssektoren. 19.06.20 

• Høring nytt antidopingsregelverk. 16.08.20 

https://business.visitnorway.com/b2b/arrangementsturisme/digitalt-seminar-14-desember-2020/
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Oslo, 17.juni 2021 

 

 

Eline Oftedal, styreleder   Terje Svendsen, nestleder  

 

 

 

Erik Hansen, styremedlem   Emilie Westbye, styremedlem 

 

 

 

Ingvild Østli, styremedlem   Arild Mjøs Andersen, styremedlem 

 

 

 Kristian Gjerstadberget, styremedlem (ansattes rep.)  

 

 

 

Per Vestli, daglig leder 


