PROTOKOLL
Idrettsstyrets møte nr. 32 (2015- 2019)
24. mai 2018 / Oslo, Stortinget
Sak 291: Protokoller og referateSak 292: Evaluering av De olympiske og paralympiske
leker i PyeongChang 2018
Sak 293: Idrettens utviklingssamarbeid 2019 - 2022
Sak 294: Nominasjon av Bjørn Røine som president /visepresident i den europeiske
døveidrettsorganisasjonen
Sak 295: Tidsplan for Ledermøtet 2018
Sak 296: Årsberetning og årsregnskap for Norges Cricketforbund 2017
Sak 297: Orienteringssaker
Sak 298: NM veka
Til stede:
Fra Idrettsstyret: Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Anne Berit
Figenschau, Guri Ramtoft, Jorodd Asphjell, Kjartan Haugen, Mads Andreassen,
Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Marit Roland, Sigbjørn Johnsen, Sondre Gullord
og Vibecke Sørensen
Fra NIFs administrasjon Karen Kvalevåg, Rune Midthaug og Anne Kristine Soltvedt
(referent)
Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 32 (2015-2019) kl. 10.00. Møtet var vedtaksført.
Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.
Idrettsstyret vurderte habiliteten til Sondre Sande Gullord i forbindelse med sak 296.
Siden Idrettsstyret er generalforsamling for Norges Cricketforbund vektet styret

Gullord, som styreleder i Norges Cricketforbunds arbeidsutvalg, habil. Det var ingen
øvrige habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling i dette styremøtet.

Sak 291: Protokoller og referater
Vedtak:
1. Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte 31 (2015-2019) 26. april 2018 med de
endringer som framkom i møtet
2. Idrettsstyret tok referat fra presidentskapets møte 9. mai 2018 til orientering

Sak 292: Evaluering av De olympiske og paralympiske leker i PyeongChang 2018
Saken ble utsatt til neste møte.

Sak 293: Idrettens utviklingssamarbeid 2019 - 2022
Leder for avdeling for internasjonalt utviklingssamarbeid, Bjørn Omar Evju, innledet til saken
og orienterte styret om konferansen til International Womens Group (IWG) i uke 20. På denne
konferansen holdt NIF og partnere i sør en betydelig andel av presentasjoner. Det ble også
avholdt møter med IOC representanter der NIFs rolle som støttespiller for IOC i Sørlige Afrika
ble diskutert.
Idrettsstyret ønsker å bli orientert om søknaden som fremmes, der en revidert strategi for
Utviklingssamarbeidet inngår. Øvrig arbeid med en plan for involvering av egen organisasjon
og markedsarbeidet vil orienteres om i løpet av høsten.
Vedtak:
1. Det fremmes søknad til Norad for perioden 2019 – 2022 basert på hovedprinsippene i
Strategidokument for idrettens utviklingssamarbeid 2015 – 2019
2. Størrelsen på søknadsbeløpet holdes omtrent på samme nivå som i dag, med et
egenandelskrav på opptil 1 million kroner
Sak 294: Nominasjon av Bjørn Røine som president /visepresident i den
europeiske døveidrettsorganisasjonen
Vedtak:
1. Idrettsstyret nominerer Bjørn Røine som president/visepresident til den europeiske
døveidrettsorganisasjonen for perioden 2018-2022.
Sak 295: Tidsplan for Ledermøtet 2018
Politisk rådgiver, Anne Kristine Soltvedt, gikk gjennom kjøreplanen for Ledermøtet.
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Vedtak:
1. Ledermøtet gjennomføres i tråd med det utsendte programmet, med de justeringene
og presiseringene som kom fram i møtet.

Sak 296: Årsberetning og årsregnskap for Norges Cricketforbund 2017
Styreleder i arbeidsutvalget for Norges Cricketforbund (NCF), Sondre Gullord, og
generalsekretær i NCF Gry Bruaas innledet til saken.
Siden Norges Cricketforbund er under administrasjon av Norges idrettsforbund er
Idrettsstyret generalforsamling for Cricketforbundet.
Etter presentasjon av årsberetning, årsregnskap og budsjett for 2018 ble det gitt en status på
arbeidet og etableringen av strategi for forbundet.
Som oppfølging av Cricketforbundets presentasjon ba Idrettsstyret generalsekretæren bringe
en overordnet diskusjon til styret på hva norsk idrett skal være for medlemmene og hvem som
er medlemmene – i lys av arbeidet med integrering som blant annet Norges Cricketforbund
har erfaringer med.
Vedtak:
1. Idrettsstyret godkjente Norges Cricketforbunds årsberetning og årsregnskap for 2017

Sak 297: Orienteringssaker
Vedtak:
1. Tatt til orientering

a) Internasjonale saker
Oppdatering «Nordic International Leadership Education» (NILE)
Fjerde samling i skoleringsprogrammet ble gjennomført i Lausanne i april. Femte og siste
samling vil foregå i Nederland i juni. Norges deltakere er Alexander Kjær fra Tennisforbundet,
Guro Røen fra Håndballforbundet/Studentidrettsforbundet, Anniken Ellingsen fra
Roforbundet, Erlend Kirkesæther fra Olympiatoppen og Cato Bratbakk fra Svømmeforbundet.
Etter endt skolering er målet at kandidatene skal stille til valg/oppnevning og komme inn i
internasjonale posisjoner/verv.
Norsk representasjon på Det internasjonale olympiske akademiets «Young
Participants’ Session»
I år er det Ingrid Renli fra Ishockeyforbundet og tidligere fredskorpser Vegard Agledal
Rangsæter fra Møre og Romsdal idrettskrets som skal delta på vegne av Norge og NIF på Det
internasjonale olympiske akademiet. Årets tema er «Olympic athletes as role models».
Felles nordisk kalender for idrettskonferanser/seminarer i Norden
På Nordisk møte på Færøyene i 2017 ble det vedtatt at de nordiske landene skulle opprette en
felles nordisk kalender for idrettskonferanser, seminarer eller større møter som kan være av
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gjensidig interesse for landene. Denne er nå klar for 2018, og er et levende dokument som
danskene har oppdateringsansvar for. NIFs internasjonale avdeling er leddet hos oss som har
oppfølgingen av kalenderen.
Representasjon på Ungdoms-OL/Olympism in Action Forum
5.-6. oktober 2018 avholdes for første gang et såkalt «Olympism in Action Forum» i regi av
IOC. Forumet avholdes i Buenos Aires, Argentina, og går av stabelen rett i forkant av
Ungdoms-OL som avholdes samme sted.
NIF, som nasjonal olympisk komité, stiller med generalsekretær Karen Kvalevåg og
internasjonal sjef Magnus Sverdrup, i tillegg til idrettspresident Tom Tvedt.
Sommer Ungdoms-OL 2018 går av stabelen i Buenos Aires fra 6. til 18. oktober. NIF vil være til
stede med president, generalsekretær og leder av internasjonal avdeling første del av lekene.
IOC-medlem og NIFs 1. visepresident Kristin Kloster Aasen vil også være til stede på
overnevnte arrangementer, samt IOC-sesjonen 8.-9. oktober, i kraft av å være IOC-medlem.
IOC anker CAS-avgjørelse vedrørende russiske utøvere
Det ble orientert om IOCs Executive Board sitt vedtak om å anke CAS sin beslutning om å
overprøve IOCs utestengelse av 28 russiske utøvere til en sveitsisk sivil høyesterett.
Per nå er det russiske friidrettsforbundet suspendert av Det internasjonale friidrettsforbundet
(IAAF), og Den russiske paralympiske komité er fortsatt suspendert av IPC.
Samarbeidsavtale med Kina
Handlingsplanen for 2018 for idrettssamarbeidet mellom Norge og Kina ble signert av
idrettsminister/president i Den kinesiske olympiske komité, Mr. Gou Zhongwen, og
kulturminister Trine Skei Grande på Gardermoen 11.05.2018. Handlingsplanen tar for seg
samarbeid og utveksling av utøvere, trenere, ledere og annet idrettsrelatert personell innenfor
skiidretter, håndball og bordtennis, samt når det gjelder anti-doping og idrettsforskning og –
utdanning. Handlingsplanen åpner også for et samarbeid innenfor paraidrett.
Norge og Kina er enige om en felles verdiplattform for samarbeidet, en plattform som blant
annet vektlegger betydningen av antidopingarbeid og hensynet til de norske
barneidrettsbestemmelsene.
b) Nytt fra virksomhetsområdet bredde
Konferanse IWG women and sport
International Working group for Women in sport (IWG) arrangerte sin 7. internasjonale
konferanse i 17. – 20. mai i Botswana, med deltagere fra hele verden og alle de store
organisasjonene som IOC, IPC, TAFISA og Commonwealth games, i tillegg til NOCer,
akademia mm. Konferansen den største innen kvinner og idrett, og avholdes hvert 4. år.
NIFs rådgiver på verdiarbeid, Håvard Øvregård holdt et innlegg om NIFs arbeid mot seksuell
trakassering og overgrep, i tillegg til at han var en av paneldeltagerne i seminaret til
Europarådet med samme tema. I tillegg var flere av NIFs partnere sørlige Afrika til stede og
holdt presentasjoner. To fredskorpsere fra Norge har i sin utveksling jobbet i sekretariatet for
denne konferansen. Mer informasjon her: http://www.iwg-gti.org/
Deltagelse i europeisk kampanje mot seksuell trakassering og overgrep
Europarådet lanserte kampanjen «StartToTalk» i Madrid 5. april i år. Kampanjen er et tiltak
mot seksuell trakassering og overgrep av barn i idretten. Kampanjen og kampanjevideoen er et
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resultat av prosjektet «Pro Safe Sport+» i 2017, der Håvard B. Øvregård (NIF) og Kari Fasting
(NIH) deltok.
Det arbeides sammen med Barne- og likestillingsdepartementet og Kulturdepartementet om å
ta kampanjen til Norge.
c) ALLEMED
Linda Jacobsen innledet til saken og fasiliterte Idrettsstyrets ALLEMED-dugnad.
ALLEMED er et gratis informasjon- og handlingsverktøy som brukes for å skape diskusjon og
øke bevisstheten om utenforskap som følge av fattigdom blant barn og unge. Verktøyet kan
brukes for å komme frem til konkrete ideer til hvordan man kan jobbe for å finne løsninger
som gjør at barn får mulighet til å delta.
Idrettsstyrets ALLEMED-dugnad var første etappe i ALLEMED-stafetten som ble lansert på
Ledermøtet. Målet med stafetten er at flest mulig organisasjonsledd i idretten skal
gjennomføre en ALLEMED-dugnad.
d) Søknad om spillemidler
Det ble rapport fra dialogen med Kulturdepartmenetet om å forenkle søknad og rapportering
om spillemidler fra 2020 og for mellomåret 2019.
Prioriterte områder ble presentert og diskutert på Ledermøtet.
e) Status IPD 2015-2019
Saken ble nevnt under sak 295 Tidsplan for Ledermøtet 2018 og helhetlig gjennomgått på
Ledermøtet.
f) Organisasjonssaker
Regionaliseringsprosessene
Det er stor aktivitet ute i kretsene for å forberede oppfølgingen av endringene som er vedtatt
for fylkeskommunene. Stillingene som organisasjonssjefer i de gjenstående idrettskretsene er
lyst ut, og det er gjennomført intervjuer med alle aktuelle organisasjonssjefer 14. til 16. mai
2018.
Øvrige organisasjonsmessige forhold
Norges Motorsportforbund får spesiell oppmerksomhet.
g) Moderniseringsprosjektet
Generalsekretær Karen Kvalevåg og sjef for forretningsutvikling og fornyelse Pål Kristen
Rønnevik presenterte moderniseringsprosjektet slik som på Ledermøtet.
h) NM-veka 2018
Saken ble flyttet til vedtaksak, se sak 298 NM-veka.
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i) Fearnleys Ærespris 2018
Idrettsstyret ble informert om at Håvard Holmefjord Lorentzen og Maren Lundby vil få tildelt
Fearnleys Ærespris 2018 på regjeringens mottakelse den 7. juni for deltakerne i De olympiske
og paralympiske leker i PyeongChang.
j) Utøverfinansiering
Generalsekretæren orienterte om arbeidet med utøverfinansiering og dialogen med
Kulturdepartementet om å sikre finansiering i og utenfor spillemiddelsøknaden.
Sak 298: NM-veka
Idrettsstyret valgte å gjøre orienteringssak 297 h, NM-veka, om til vedtakssak i styremøtet.
Prosjektleder digitalisering og kommunikasjonssjef, Niels Røine, innledet til saken og
redegjorde for status i arbeidet og avtalen som NIF vil inngå med NRK om arrangementet.
NM-veka 2018 sine nettsider lanseres 10.-15. juni og konseptet NM-veka vil lanseres av
partnerne kort tid etter dette.
Vedtak:
1. Idrettsstyret ga generalsekretæren fullmakt til å inngå en femårsavtale med flere
parter.
2. Idrettsstyret vil årlig få presentert fremtidige NM-veka-arrangementer, for å sikre at
våre forpliktelser, i henhold til avtalen, er i samsvar med NIFs årlige budsjetter.
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