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Protokoll  

  

fra årsmøte for  
  

Særforbundenes Fellesorganisasjon  

  

Ishavhotellet Tromsø 19. mai 2022 kl. 18.00-18.30 

  

Alle årsmøtepapirer var gjort tilgjengelig på SFFs hjemmeside og via mail før årsmøtet.  

 

Saksliste 

1. Godkjenning av fremmøtte representanter 

Av de 37 deltagerne på årsmøtet var det 20 medlemmer som hadde stemmerett, øvrige 

hadde status som observatører.  

  

2. Godkjenning av sakliste og forretningsorden 

Saksliste og forretningsorden godkjent.  

 

3. Valg av dirigent og protokollfører. 

Eline Oftedal ble valgt som dirigent. Per Vestli ble valgt til å føre protokoll. 

 

4. Beretning 2021  

Beretningen gjennomgått og godkjent som fremlagt. 

 

5. Økonomi 

Regnskap 2021var utsendt til alle i forkant. 

Regnskap ble godkjent som fremlagt. 

 

6. Budsjett for SFF for 2023 

Budsjettet for 2023 ble fremlagt for årsmøtet.  

Budsjettet ble godkjent som fremlagt.  

 

7. Forslag til endringer i SFFs vedtekter 

Som en konsekvens av vedtaket i sak 8.1, vil tilføying om valg av to vararepresentanter 

bli lagt til i vedtektene. Vedtektsendringen ble behandlet i forbindelse med saken 8.1.  

 

8. Innkomne forslag og saker  

 
8.1 Valg av to vararepresentanter til SFF-styret. 

SFF-styret ønsket at det ved neste årsmøte blir valgt to vararepresentanter til SFF-styret. 

Begrunnelsen for dette er at styret opplever det som sårbart at styremedlemmer går ut av 

SFF-styret fordi de ikke lengre har president- eller har styreverv i egen organisasjon.  

Forslaget enstemmig vedtatt 

http://www.særforbund.no/
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8.2 Utsettelse av valg av styrerepresentanter. 

Valgkomitéen ønsket, etter samråd med sittende styre, å utsette valg av nye 

styrekandidater til høsten 2022.  

Grunnen til dette er at det gjennom de to siste årene ikke har vært mulig å bli tilstrekkelig 

kjent med nye kandidater til et styreverv.  

Valgkomitéen ønsket derfor mer tid til å jobbe for å få på plass gode styrekandidater.  

SFF-styret anser det som gunstig at også vararepresentanter blir tatt med ved neste 

innstilling fra valgkomitéen.  

Til saken hadde Cato Bratbakk, SFFs valgkomité og Norges Svømmeforbund, ordet.  

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Dagens SFF-styret fortsetter frem til valg av 

styret på ekstraordinært årsmøte i høst, tentativt 28. september.  

 

 

9. Strategiplan SFF 

Hovedområdene i strategiplanen ble gjennomgått. Årsmøtet hadde ingen innspill til det 

videre arbeidet med vedtatte strategiplan 

 

10. Valg 

Som en konsekvens av sak 8.2 fortsetter sittende SFF-styret og dagens valgkomité. 

 

SFFs styre frem til ekstraordinært årsmøte høsten 2022 

Leder: Eline Oftedal           president fleridrettsforbundet        

Styremedlem: Emilie Westbye    president motorsportforbundet      

Styremedlem: Ingvild Østli         visepresident rytterforbundet         

Styremedlem: Gry Henriksen      president dykkerforbundet              

Styremedlem: Bjørnar Sæther     president kickbokseforbundet         

 

Generalsekretær i Volleyballforbundet Kristian Gjerstadberget er de ansattes representant 

i SFF-styret. 

 

Valgkomitéen SFF frem til ekstraordinært årsmøte 2022 

Odd Haktor Slåke (leder), president Norges Svømmeforbund 

Cato Bratbakk, president Norges Bokseforbund 

Anne Farseth, president Norges Friidrettsforbund 

 

 

 

Per Vestli (s.) 

Protokollfører 

 

 

 

 


