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Ekstraordinært årsmøte og medlemsmøte 17.11.22 
Oslo airport hotell Gardermoen 
 

 

18.00 Velkommen  

 

18.10 Ekstraordinært årsmøte. Valg av SFF-styret og valgkomité 
 

Valgkomitéens innstilling: 

Leder      Emilie Westbye          President Motorsportforbundet 

Medlem  Gry Henriksen          President Dykkerforbundet 

Medlem  Adrian S. Haugen  President Studentidrettsforbundet 

Medlem  Bjørn Riiber                Styremedlem Fleridrettsforbundet  

Medlem  Jan Hendrik Parmann       President Basketforbundet  

 

Forslag ny valgkomité (innstilt av dagens SFF styre): 

Bjørnar Sæther   President Kickboxingsforbundet 

Eline Oftedal    President Fleridrettsforbundet 

Anette Brurås    President Triatlonforbundet 

 

Ved SFF-årsmøter har hvert forbund en stemme. Det er kun politisk valgte styremedlemmer som 

kan stemme.  

 

 

18.30 Medlemsmøte SFF 
 
1. Russlands og Belarus. Hvordan håndterer vi deres tilstedeværelse i idretten? 
Selv om mange nasjonale forbund ønsker å utestenge Russland og Belarus fra idretten og 

idrettspolitikken, opplever mange særforbund at dette ikke skjer i praksis.  

For mange nasjoner er Ukrainakrigen noe som skjer langt unna de, og derfor ikke på deres agenda. 

Norske særforbund opplever på den ene siden et klart ønske, her hjemme, om å utestenge de to 

nasjonene, samtidig som det ofte i internasjonale idrettsfora oppleves som denne debatten ønskes 

minimert eller unngått.  

Vi vil høre fra et par særforbund som står midt opp i slike utfordringer, for så å utveksle erfaringer 

om hvordan vi kan håndtere denne komplekse utfordringen.  

 

 

2. Vekst i vanskelig tider. Norges Basketballforbund 

Pandemi og frafall av frivillige har gjort det vanskelig å rekruttere og beholde de aktive i idretten. 

Men noen solskinnshistorier finnes!  

Basketballforbundet har hatt meget god vekst de siste årene. Hvordan har det vært mulig? 

Generalsekretær Espen Johansen vil dele med oss hva de mener har vært utslagsgivende for deres 

medlemsvekst de seneste årene.   

http://www.særforbund.no/
mailto:pv@saerforbund.no


 
 

 

 

 

 

3. Idrettstinget 2023. Hva blir viktig? 

I juni vil vi samles til Idrettsting i Bergen. Er det noen saker særforbundene i fellesskap bør løfte? 

Er det noen saker ditt forbund ønsker å informere de andre forbundene om?  

Hva gjør vi med tingsammensetningen? Er det lettere å få gjennomslag om særforbundene samles 

om et forslag? Eller oppleves det som negativt om vi opptrer i flokk? Skal SFF ta en rolle her?  

 

Påmelding  

Påmelding til ekstraordinært årsmøte og medlemsmøte gjøres i dette skjemaet. 

Frist for påmelding er 10.november 

Overnatting fra torsdag til fredag kan ordnes via påmelding til NIFs ledermøte, som er samme sted 

de to påfølgende dagene. Link til påmelding NIFs ledermøte 

 

 

Ta kontakt dersom du/dere har noen spørsmål 

 

Mvh 

Per Vestli 

Daglig leder SFF 

https://forms.office.com/r/9PQyJe5ieN
https://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBCq9tnX8Y2C8YWA_tXIy8hWzbULXPIK5RkV2qZe-ZVFSj5Nmxl2M1fE3YhOK2D3eO1v1RAV&ln=no

