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Daglig leder  

Per Vestli 

+ 47 41930497  

Program medlemsmøte SFF 19. mai 
 

Medlemsmøtet starter rett etter årsmøtet er avsluttet. Årsmøtet forventes å være ferdig kl. 18.30 

Årsmøtet 18.00-18.30 

1. Velkommen 

2. Presentasjonsrunde 

3. Årsmøte 

 

Program medlemsmøte 18.30-20.30 

1. Velkommen til medlemsmøtet 

 

2. Hvordan sikre at vi ikke bidrar til menneskerettighetsbrudd? 18.35-19.15 

Innledning ved Anette Brurås og Gabrielle Bjørnstad-Northern, Norges Triatlonforbund. 

I en tid hvor idretten og idrettsutøvere brukes til å avlede oppmerksomheten fra kritikkverdige 

forhold og til å skape glansbilder, erfarer Norges Triatlonforbund i stadig større grad at den 

internasjonale idretten bryter med vårt moralske kompass.  

Hvordan kan vi som særforbund sikre at vi ikke tar del i menneskerettighetsbrudd?  

Hvordan kan vi unngå at våre utøvere blir brukt til å vaske blodet av en sjeiks omdømme?  

Innledning etterfølges av en gruppe- og plenumsdiskusjon. 

 

3. NIHs skreddersydde kompetansetilbud til idretten. 19.15-19.25  

Dag Vidar Hanstad fra Norges Idrettshøyskole forteller om de spennende tilbudene de tilbyr 

særforbundsrepresentanter og ansatte. 

 

4. Pause. 19.25-19.40 

 

5. Sammen skaper vi en lys fremtid for særforbundene. 19.40-20.30 

Hvordan jobber SFF for å skape gode rammevilkår for særforbundene. Det blir en kort presentasjon 

av de strategiske områdene SFF jobber med, som er: 

- Fremtidig Finansiering. Vi ser litt på utvikling av KUDs spillemiddeltildeling (post 1-4), og hva 

det har å si for særforbundene.  

- Idretten 2030. Hvordan kan vi navigere og ta styring i en verden i endring? 

- SFF som koblingsboks. Hvordan kan vi bli bedre kjent og bedre dra nytte av all kompetansen 

blant særforbundene? 

Presentasjonene etterfølges av en gruppe- og plenumsdiskusjon, hvor vi tar sikte på å bli klokere på 

hvordan vi skal kunne oppnå gode resultater på disse områdene.  

 

Det vil være enkel servering med baguetter(e.l.), mineralvann og kaffe på års-/medlemsmøtet.  

Etter årsmøte har vi bestilt bord på Skarven Pub, noen få meter unna hotellet. Håper mange av dere har lyst 

til å fortsette de gode samtalene der.  

Velkommen skal dere være! 

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

