IDRETTENS LEDERMØTE 2017
Fredag 12. mai kl. 14:00-19:00
Lørdag 13. mai kl. 08:30-13:00
Scandic Havet Hotell, Bodø
Saksliste
Fredag 12. mai:
1) Åpning
2) Årsberetning og regnskap
3) Norsk toppidrett mot 2022
4) Oppfølging av Åpenhetsutvalgets anbefalinger
5) Oppfølging av Idrettspolitisk dokument 2015-2019

Lørdag 13. mai
6) Presentasjon av Barents Games
7) Modernisering av organisasjonen
8) Kostnadskontroll i barne- og ungdomsidretten
9) Kjønnsbalansen i idretten
10) Avslutning
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Dag 1 av 2, fredag 12. mai
Sak 1)

Åpning

a) Åpning ved idrettspresidenten
Idrettspresident Tom Tvedt ønsket velkommen til ledermøtet, og det ble holdt ett
minutts stillhet for de idrettsutøvere, idrettsledere og æresmedlemmer som har
gått bort siden forrige ledermøte.

Idrettspresidenten redegjorde for saker som har vært særlig aktuelle for norsk
idrett den senere tid, herunder debatten om åpenhet i idretten, Stortingets
behandling av spørsmålet om enerettsmodellen, de regionale toppidrettssenterne,
arbeidet med å redusere de økonomiske barrierene for deltakelse i idrett, bedring
av kjønnsbalansen og kampen mot doping.
b) Hilsen fra Kulturdepartementet

Lars Audun Granly, ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet hilste Ledermøtet og
formildet at idrettens forankring og posisjon er unik, og at NIF ikke er en statlig
virksomhet, men står i en særstilling som følge av spillemidler og posisjon i
samfunnet. Departementet har stilt krav til NIF, ikke fordi departementet ikke
respekterer idrettens frie stilling, men fordi det å motta offentlige midler
innebærer krav som står i et rimelig forhold til den støtten man får.
c) Hilsen fra Norsk Tipping

Edvard Lysne, leder av samfunn- og selskapsrelasjoner i Norsk Tipping hilste
Ledermøtet, og orienterte om viktigheten av utfallet av regjeringens spillmelding,
og hvordan den valgte modellen er best av hensyn til de med problemer med
pengespill. Idretten og NIF ble takket for å ha stått så rakrygget i spørsmålet om
enerettsmodellen.
d) Konstituering

Ledermøtet ble konstituert, og det ble foretatt følgende valg:

Dirigenter: Unn Birkeland og Sverre Seeberg.
Sekretærer: Mads Andreassen og Tord Jordet.
Redaksjonskomité:
Vibecke Sørensen – Idrettsstyret
Nordis Vik Olausson – Akershus idrettskrets
Ola Keul – Norges Snowboardforbund
Eline Oftedal – Norges Fleridrettsforbund
Nils R. Sandal – Sogn og Fjordane idrettskrins
Tellekorps:
Vigdis Thingelstad
Anita Pelsholen
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Arnfinn Vik
Stine Schultz Heireng

Det var 81 representanter påmeldt, og to endringer fra den distribuerte listen
over representanter; Representant nummer 64 fra Norges Skiskytterforbund er
Gjermund Hol, og representant nummer 70 fra Norges Studentidrettsforbund er
Nora Sperre Vangsnes.
Dirigentenes forslag til forretningsorden ble vedtatt.
Sak 2) Årsberetning og regnskap
a) Styrets årsberetning for 2016
Følgende hadde ordet:
May Bente Eriksen, Finnmark idrettskrets
b) Årsregnskap for 2016

Anita Pelsholen, økonomisjef i NIF, presenterte årsregnskapet for 2016.
Det ble orientert om hvordan regnskapet skal leses, og det ble henvist til de
aktuelle notene og til NIFs eget aktivitetsregnskap. Regnskapet viser
driftskostnader på nærmere kr 1,7 milliarder. Om lag kr 1,3 milliarder går direkte
videre som tilskudd til NIFs organisasjonsledd. 2015-tallene er justert i forhold til
det som NIF tidligere har presentert, fordi momskompensasjonen nå er inkludert
i 2015-tallene.
Kostnadsdrivere for NIF i 2016 har vært OL og PL i Rio, Ungdoms-OL, kostnader
knyttet til antidopingarbeid, og åpenhet og innsyn. Kostnadene knyttet til OL og
PL, YOG og NIF IT for perioden 2008-2016 ble gjennomgått. Det ble også
redegjort for bruk av konsernkontoordningen for investeringer i
TurneringsAdmin.
Oppfølging IKT-evalueringen og IT-økonomi.

Øystein Dale, konstituert generalsekretær i NIF, redegjorde for oppfølging av IKTevalueringen. Utvalgets anbefalinger at norsk idrett må digitaliseres. I budsjettet
for 2017 er digitalisering blitt et prioritert område. NIF er i ferd med å endre
styringsmodellen og tydeliggjort at ansvaret hører under generalsekretæren, og
kundene skal involveres gjennom et IT-utvalg fra organisasjonen. Det etableres i
tillegg et eksternt panel med ekspertkompetanse.
NIF er i en prosess med innhenting av eksterne tilbud på kontorstøtte. NIF har, i
likhet med andre, sikkerhetsutfordringer. Disse har hatt nær tilknytning til
integrasjon av løsninger fra kommersielle tredjeparter. Norsk idrett må ta en
diskusjon om hvilke kostnader idretten skal bære for at andre skal kunne tilby
kommersielle løsninger til idrettslagene For øyeblikket koster det NIF ca. kr 5
mill. per år å tilby et tilgjengelig og sikkert integrasjonsgrensesnitt mot idrettens
medlemsregistre. Det ble videre gitt orientering om fondsavsetningene innenfor
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IT-området og avskrivningen av de store systemene som TurneringsAdmin og
Idrettskontor.
Følgende hadde ordet:
Arild Mjøs Andersen, Norges Triatlonforbund
Gerhard Nilsen, Norges Ishockeyforbund
Øystein Dale, Norges idrettsforbund
Anita Pelsholen, Norges idrettsforbund

c) Idrettens studieforbunds årsberetning og årsregnskap for 2016
Saken ble flyttet
Sak 3)

Norsk toppidrett mot 2022

Toppidrettssjef Tore Øvrebø og utviklingssjef Trond Pedersen i Olympiatoppen.

Olympiatoppens strategiske utviklingsplan
Planen viser hvordan Olympiatoppen rigger seg for å møte den internasjonale
konkurransen. Olympiatoppen har omformulert sin visjon til: «Lede og trene best
i verden», da dette er lettere å måles på. Kostnadene til OL/PL øker fremover, og
allerede 2018 vil innebære kr. 10 mill. i økte kostnader enn Rio 2016. Det ble gitt
en gjennomgang av de strategiske virkemidlene OLT vil legge vekt på fremover.

Det ble redegjort for arbeidet med regionale OLT-avdelinger, og de
idrettspolitiske føringene for regionaliseringen. Det er 6 operative regionale
avdelinger. Det skal bli 8 regionale avdelinger, hvorav 6 er operative i dag.
Olympiatoppens regionale avdelinger er et stort felles spleiselag og modellen
bygger på at det skal være en regional finansering. Verdiskapingen for de
regionale sentrene nærmer seg kr 100 mill. årlig, men økonomien er sårbar og
lite forutsigbar.
Rammevilkår for norske toppidrettsutøvere
Det ble redegjort for arbeidet som skjer regionalt og sentralt for å bedre
muligheten for at toppidrettsutøvere kan ta utdanning mm. ved siden av
idrettssatsingen. Det samarbeides med en rekke universiteter, høyskoler,
videregående skoler og andre institusjoner for å tilrettelegge for å kombinere
toppidrett og utdanning,

Campus Sognsvann
Det ble redegjort for at Campus Sognsvann er viktig å få å realisert, og at dette er
et nødvendig redskap for norsk toppidrett. Med noen klare unntak er det flere
særforbund som har utfordringer med å møte de krav til ressurser og
organisering som stilles i internasjonal idrett. En satsing krever mer penger, og
sammenkobling av idrettens fellesverdier. Idrettsglede, helse og fellesskapet er
strategiske virkemidler.
Følgende hadde ordet:
Erik Røste, Norges Skiforbund
Jan Henrik Parman, Norges Basketballforbund
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Tore Øvrebø, Norges idrettsforbund

Sak 4) Oppfølging av Åpenhetsutvalgets anbefalinger
Idrettspresident Tom Tvedt redegjorde for at tiden er inne for å ta en prinsipiell
avgjørelse som norsk idrett kan stille seg bak, og at dette skal gjøres innenfor
idrettens demokratiske prosesser. Idrettsstyret ønsker å fatte en prinsipiell
beslutning om å åpne for innsyn i NIFs regnskapsopplysninger bakover i tid.

Idrettsstyret hadde utformet to alternative forslag til anbefalinger fra Ledermøtet
som grunnlag for debatten.
Forslag 1.

Vedtaket idrettsstyret fattet i Førde i april 2016 som åpnet for innsyn
i regnskapsopplysninger på bilagsnivå for hele sin funksjonsperiode –
det vil si fra 2. juni 2015.

Forslag 2.

Full åpenhet bakover i tid fra før 2. juni 2015. Det vil si innsyn i
regnskapsopplysninger på bilagsnivå så langt bakover i tid som man
har oppbevaringsplikt i henhold til bokføringsloven, altså fem år.

Følgende hadde ordet:
Roar Bogerud, Buskerud idrettskrets
Marit Wiig, Norges Golfforbund
May Bente Eriksen, Finnmark idrettskrets
Kåre Harald Sæter, Møre og Romsdal idrettskrets
Rune Gerhardsen, Norges Skøyteforbund
Knut Peder Bjørklund, Troms idrettskrets
Jørgen Stang Heffermehl, Norges Seilforbund
Berit Brørby, Oppland idrettskrets
Sveinung Oftedal, Oslo idrettskrets
Reinert Aarseth, Nordland idrettskrets
Tore Rømo, Nord-Trøndelag idrettskrets
Helge Johnsen, Hordaland idrettskrets
Nordis Vik Olausson, Akershus idrettskrets
Hallgeir Oftedal, Norges Rytterforbund
Siv Johanna Dalen, Telemark idrettskrets
Tom Tvedt, Idrettsstyret

Ledermøtet ga Idrettsstyret en enstemmig anbefaling i samsvar med forslag
nummer 2.

Det ble avholdt en pause, og etter pausen informerte Idrettspresidenten om at
Idrettsstyret i pausen enstemmig hadde fattet følgende vedtak i samsvar med
anbefalingen fra Ledermøtet:

«Idrettsstyret vedtar full åpenhet bakover i tid fra før 7. juni 2015. Det inkluderer
innsyn i regnskapsopplysninger på bilagsnivå så langt bakover i tid som man har
oppbevaringsplikt i henhold til bokføringsloven.»
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Sak 5) Oppfølging av Idrettspolitisk dokument 2015-2019
Anja Rynning Veum, breddeidrettssjef i NIF, orienterte om de prioriterte målene i
IPD, og status på måloppnåelse, utviklingsplaner og programerklæringen.
Følgende hadde ordet:
Eline Oftedal, Norges Fleridrettsforbund
Øystein Dale, Norges Idrettsforbund
Berit Brørby, Oppland idrettskrets
Grethe Fossli, Norges Bedriftsidrettsforbund
Mette Christiansen, Norges Fotballforbund
Kåre Geir Lio, Norges Håndballforbund
Per Morten Velde, Norges Motorsportforbund
Arild Mjøs Andersen, Norges Triatlonforbund

Sak 2 c, Idrettens studieforbunds årsberetning og årsregnskap for 2016
Øystein Dale, konstituert generalsekretær i NIF, gjennomgikk Idrettens
studieforbunds (ISF) årsberetning og årsregnskap for 2016.

ISF mottok kr 9 589 650 fra VOX, og tilskuddet er basert på gjennomsnittet av
antall kurstimer de to foregående årene. Tilskuddene skal brukes fullt ut, slik at
resultatet skal bli 0 hvert år. Egenkapitalen i ISF var kr 245 000 pr. 31.12.2016.
Tilskuddet fordeles etter faste satser til kursarrangørene, og timesatsen for 2016
har vært kr 88 for kurs med kurslærer, og kr 66 for kurs uten kurslærer. Det har
vært en god utvikling i antall avholdte kurstimer og antall deltakere, og antall
kurstimer i 2016 var 3216 timer.

Dag 2 av 2, lørdag 13 mai

Idrettspresident Tom Tvedt innledet.

Sak 6)
Presentasjon av Barents Games 2017
Mona Lisa Skipnes, internasjonal koordinator for Barents Games og Runa
Tangstad, ungdomsutvalgsrepresentant i Nordland idrettskrets, presenterte
status for Barents Summer Games 2017, som blir det største internasjonale
idrettsarrangementet i Bodø noen gang. Arrangementet omfatter 1000 deltakere
fra de nordlige deler av Norge, Sverige, Finland og Russland. Foruten
idrettskonkurransen er Barents Games også en arena fra folk til folk samarbeid
og kulturell utveksling.
Sak 7) Modernisering av norsk idrett

Guri Ramtoft fra Idrettsstyret innledet til temaet.

Karl Henrik Sivesind og Daniel Arnesen, forskere fra Senter for forskning på
sivilsamfunn & frivillig sektor, holdt foredrag der det ble fremlagt forskning på
utviklingen i det norske organisasjonssamfunnet. Det er et stadig større mangfold
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av organisasjoner og nye organisasjonsformer, og mange av de tradisjonelle
organisasjonsformene opplever tilbakegang. Et unntak er idretten, som går frem
der andre går tilbake. Av de frivillige organisasjonene er det idretten som har den
mest positive utviklingen, og har en økning i lokallag, medlemmer og frivillige.
Idretten har «merkevarer» som skaper identifikasjon og positive verdier.

Lisa Mari Watson, generalsekretær i Norges Snowboardforbund, presenterte
utfordringer og forslag til løsninger for å kunne forene en større del av de som
driver snowboard i Norge innenfor forbundet. I Norge er det 54 idrettslag med
2700 som driver med snowboard, men det er totalt 58 000 aktive
snowboardkjørere. Norges Snowboardforbund ønsker en prøveordning der
enkeltpersoner kan bli medlem av forbundet. for å inkludere de som ikke ønsker
å delta i lokal aktivitet, men ønsker å støtte forbundet. Det ble presentert hvordan
et direktemedlemskap i et særforbund kan utgjøre et supplement til medlemskap
i idrettslag, uten å utgjøre en trussel mot idrettslagenes medlemsgrunnlag.
Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund, presenterte et
konsept med særforbundsallianser som et forpliktende samarbeid mellom
særforbund. Samarbeidet er basert på frivillighet. Dermed unngås utfordringen
med sammenslåinger og samtidig oppnås de samme fordelene som et
fleridrettsforbund. Et slikt forpliktende samarbeid gir mulighet for felles
administrative ressurser, felles spisskompetanse og faglig og idrettspolitisk
samarbeid. Gevinster ved større enheter er økt profesjonalitet, bedre
administrativ støtte, personaladministrasjon og forretningsførsel. En
særforbundsallianse vil være et overordnet formelt fellesskap med selvstendige
særforbund som medlemmer.

Geir Johannessen, assisterende organisasjonssjef i NIF, presenterte status fra
Organisasjonsutvalgets arbeid. Utvalget er et rådgivende organ for NIF bestående
av administrativt ansatte fra NIF, særforbund og idrettskretser. Dagens
tilknytningsform ble presentert, sammen med en presentasjon av alternative
modeller, og resultatene av en kartlegging av særforbundenes ønsker, samt en
oversikt over krav som stilles til idrettslag. Arbeidet med å utrede alternative
tilknytningsformer ble beskrevet, og hvilke krav som skal stilles til medlemmene.
Følgende hadde ordet:
Grethe Fossli, Norges Bedriftsidrettsforbund
Astrid Waaler Kaas, Norges Orienteringsforbund
Hallgeir Oftedal, Norges Rytterforbund
Gerhard Nilsen, Norges Ishockeyforbund
Erik Røste, Norges Skiforbund
Arild Mjøs Andersen, Norges Triatlonforbud
Morten Novum, Norges Styrkeløftforbund
Øystein Dale, Norges idrettsforbund
Ola Keul , Norges Snowboardforbund
Kåre Geir Lio, Norges Håndballforbund
Mette Christiansen, Norges Fotballforbund
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Resolusjon fra ledermøtet
Redaksjonskomiteen fremla et forslag til uttalelse fra Ledermøtet. Resolusjonen
ble vedtatt ved akklamasjon:

Norsk idrett står samlet bak idrettsstyrets vedtak om full åpenhet, også bakover i
tid. Ledermøtet verdsetter at NIF-styret er lydhørt for organisasjonens synspunkter.
Organisasjonen har tillit til at NIF-styret vil håndtere de praktiske sidene ved full
åpenhet på en god måte. Det er ikke uvesentlig for nåtiden og framtiden, hva som
har skjedd i fortiden.
Åpenhet er mer enn reiseregninger og bilag. Det er en forutsetning for å etterleve de
verdier idretten er tuftet på; glede, fellesskap, helse, ærlighet, frivillighet, demokrati,
lojalitet og likeverd.
Nå kan organisasjonen fullt og helt konsentrere seg om kjerneoppgaven:
idrettsglede for alle.
Som landets største frivillige organisasjon skal vi vise at vi fortjener folkets tillit.
Sak 8) Kostnadskontroll i barne- og ungdomsidretten
Mads Andreassen, leder for aktivitetsutvikling i Norges idrettsforbund
presenterte NIFs visjon om idrettsglede for alle, resolusjonen fra Idrettstinget
2015 og utviklingsplanen for barne- og ungdomsidrett. Det ble videre redegjort
for hvordan familieøkonomi kan innebære et økonomisk hinder for barn og
unges mulighet til å begynne med idrett. Det ble presenter enkelte
kostnadsdrivere i barne- og ungdomsidretten, og hvordan NIF og særforbund
arbeider for å identifisere kostnadsdrivere og kostnadsreduserende tiltak.
Seks særforbund presentere hvordan de arbeider med kostnadsreduserende
tiltak, og deltok i debatt om temaet. Panelet besto av:

Erik Røste, Norges Skiforbund
Anne Farseth, Norges Friidrettsforbund
Mette Christiansen, Norges Fotballforbund
Kåre Geir Lio, Norges Håndballforbund
Kristin Gilbert, Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Trond Berg, Norges Kampsportforbund

Sak 9) Kjønnsbalansen i idretten

Idrettspresident Tom Tvedt innledet til temaet og utfordrer Ledermøtets
deltakere til å være enda tydeligere i lederskapet, for å oppnå bedre
kjønnsbalanse. Idrettspresidenten understreket at likestilling og mangfold er et
lederansvar, og at dette er en av de viktigste oppgavene for idrettspresidenten og
Idrettsstyret.
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Anne Grethe Solberg, forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus, holdt et foredrag
med tittelen «Hvordan oppnå kjønnsbalanse i ledelse?» Solberg presenterte
argumenter for kjønnsbalanse, og teorier og forskning om kjønnsbalanse blant
ledere. Det ble formidlet eksempler på hvordan en kan igangsette
kjønnsbalanserende tiltak, kartlegge nåsituasjonen og sørge for synlig
måloppnåelse.

Håvard B. Øvergård, rådgiver i verdiarbeid i Norges idrettsforbund presenterte
de foreløpige resultatene av i et forskningsprosjekt som skal være ferdigstilt i
august 2017. Prosjektet består av en gjennomgang av kjønnsfordelingen blant
ansatte og styremedlemmer i særforbund og idrettskretser. De foreløpige
funnene viser en positiv utvikling, men at det er særlig ujevn kjønnsbalanse blant
ansatte med arbeidsoppgaver som trener, sportssjefer og annet sportslig ansvar.
Sak 10) Avslutning

Idrettspresident Tom Tvedt introduserte at redaksjonskomiteen skulle fremlegge
et forslag til resolusjon. Redaksjonskomiteen fremla et forslag til en resolusjon
som ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon:
«En vesentlig del av inntektene som skapes rundt de aller beste, skal reinvestere i
kommende generasjoner.

I norsk idrett er det særforbundet som bestemmer hvordan man skal legge til rette
for treningsgrupper og landslag, og særforbundet er ansvarlig for et godt faglig og
medisinsk støtteapparat. Det er særforbundet som muliggjør internasjonal
matching av morgendagens utøvere, og det er særforbundene som tar ut deltakerne
til internasjonale mesterskap. Noen mesterskap gir stor synlighet og markedsverdi.
Andre konkurranser er mindre synlige, men tilsvarende viktige for morgensdagens
utøvere.
Den norske landslagsmodellen muliggjør langsiktig tenking og systematisk
utvikling. Det forutsetter at særforbundene styrer de kommersielle rettighetene og
har en ryddig økonomi.
Det er opp til hvert særforbund å ivareta balansen mellom fellesskapets interesser
og den enkelte utøver.
Ledermøtet i NIF står samlet bak landslagsmodellen som styrende for samarbeidet
mellom Olympiatoppen og særforbundene. Den skal være rammen for
særforbundenes toppidrettsarbeid, både på kort og lang sikt.»
Idrettspresidenten avsluttet deretter Ledermøtet og takket alle deltakerne, NIFs
samarbeidspartnere og alle som har bidratt til gjennomføringen av møtet.
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