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Sak 1 – Åpning av Ledermøtet 2018
Idrettspresident Berit Kjøll ønsket velkommen til NIFs digitale ledermøte i 2020. Det
ble holdt ett minutts stillhet i respekt for de medlemmer av norsk idrett som hadde gått
bort det siste året.
Idrettspresidenten takket Kulturministeren for at han alltid hadde vært tilgjengelig
etter 12. mars og for at han hadde lyttet til idrettens innspill. Idrettspresidenten takket
også Kulturministeren for at Stortinget 3. mars hadde vedtatt endringer i

kringkastingsloven som nå forbyr formidling av ulovlig reklame for utenlandske
pengespillselskaper. Idrettspresidenten understreket at Norsk idrett skal være en ansvarlig
mottaker av tilskudd fra Norsk Tippings spill og at en skal arbeide for å begrense de uheldige
sidene ved pengespill.

Sak 2 – Hilsener fra kulturminister Abid Q. Raja og
administrerende direktør i Norsk Tipping, Åsne Havnelid
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja hilste ledermøtet og trakk fram at denne våren
ikke var blitt en vår hvor aktiviteten sto i fokus, men at det hadde vært nødvendig å stenge ned
Norge på grunn av pandemien. Etter at alle har stått sammen og stilt opp for å begrense
pandemien har en nå kommet i en situasjon hvor en gradvis kan åpne samfunnet igjen og da
har Regjeringen valgt å prioritere barn og unge først. Nå har en kommet til den første uken
med tilnærmet normal barneidrett. Kulturministeren takket idrettspresidenten for hennes
tilgjengelighet og for samarbeidet så langt. Kulturministeren var opptatt av at Regjeringen
hadde brukt milliarder av kroner på kort tid under krisen og at det var etablert ordninger som
skal hjelpe idretten, at ikke alle hadde truffet like bra med en gang, men disse var blitt justert
og at han var parat til å stille mer penger til disposisjon dersom det var nødvendig.
Kulturministeren ønsket et videre godt samarbeid med idretten og ønsket alle et godt
ledermøte.
Direktør i Norsk Tipping Åsne Havnelid takket for muligheten til å hilse ledermøtet og innledet
med å si at vi var inne i en ekstraordinær tid hvor mange har kjent på uro og bekymring, men
også samhold, stolthet og dugnadsvilje. Dette er verdier som kjennetegner både idretten og
Norsk Tipping.
Åsne Havnelid informerte ledermøtet om at Norsk Tipping hadde klart seg bra siden 12. mars,
selv om det for første gang siden Norsk Tipping ble etablert i 1948 ikke hadde vært satt opp
noen tippekupong, og at også automatene var blitt stengt av smittevernhensyn. At
ansvarlighetstiltak for ivrige spillere var spesielt viktig i en slik tid som vi er i nå, hvor
samfunnet er satt litt på vent, og at spillerne hadde beveget seg en i retning av mer spill på
trygge spill siden starten av 2020. For Norsk Tipping er det å kunne tilby attraktive spill i
trygge former en del av samfunnsoppdraget. Enerettsmodellen har vist seg å være viktig også i
denne perioden.
Hun opplyste videre at Norsk Tipping har mye spennende på gang, utviklingen av nye spill
fortsetter og at prognosen for 2020 viser et like stort overskudd som i 2019.

Sak 3 – Konstituering
3.1 Godkjenne representantliste
Idrettspresidenten redegjorde for representantlisten og endringer som har kommet.
Norges Ake-, bob- og skeletonforbund:
Visepresident Kenneth Jørgensen møtte i stedet for President Harald Rolfsen.
Norges brettforbund:
Styremedlem Marianne Hauknes møtte i stedet for President Ola Keul.
Ledermøtet ble gjennomført digitalt og det var totalt 80 delegater til stede på Teams. 55 fra
særforbundene, 11 fra idrettskretsene og 14 fra idrettsstyret.
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Representantlisten er vedlagt referatet.

3.2 Valg av dirigenter, referenter og redaksjonskomité
Idrettspresidenten la frem forslag på dirigenter, referenter og redaksjonskomité:
Katharina Rise og Kjartan Berland ble valgt som dirigenter.
Torstein Busland og Åsmund R. Sæbøe ble valgt som referenter.
Følgende ble valgt inn i redaksjonskomiteen:
• Vibecke Sørensen, 1. visepresident Idrettsstyret (leder)
• Emilie Zakariassen Hansen, styremedlem Idrettsstyret
• Eline Oftedal, president Norges Fleridrettsforbund
• Cato Bratbakk, president Norges Svømmeforbund
• Inger Lise Brones, nestleder Troms og Finnmark idrettskrets
• Nils R. Sandal, leder Vestland idrettskrets
Per Tøien og Mads Andreassen er oppnevnt som sekretærer for redaksjonskomiteen.
Kjell Rune Nordli informerte om praktiske forhold knyttet til gjennomføringen av Ledermøtet.

3.3 Godkjenne forretningsorden
Dirigentene la frem forslag til forretningsorden. Forretningsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 4 – Presidentens åpningstale
Idrettspresidenten åpnet med å beskrive hvordan idretten har jobbet opp mot politikere og
ulike departementer gjennom koronatiden. Arbeidet med først å få på plass tiltakspakker og så
med å få idretten gradvis gjenåpnet har vært målrettet og systematisk. Samarbeidet både
internt i idretten og med myndighetene har fungert svært godt. Som et eksempel gikk
særforbundenes arbeid med å utvikle og implementere smittevernregler for hver enkelt idrett
svært fort. Videre påpekte idrettspresidenten at det er viktig å se fremover og ta med seg de
lærdommer vi har fått gjennom koronatiden blant annet med tanke på digitalisering.
Norsk idretts bredde, variasjon og størrelse gir en stor kraft, samtidig som det gir store
forpliktelser. At idretten har en viktig posisjon og er en sentral samfunnsaktør har
idrettspresidenten fått bekreftet gjennom utallige møter i klubber, på idrettsarrangementer og
på politiske møteplasser som Arendals-uka der hun gjennomførte «speed dating» med 50
ulike aktører.
Norge skal i tillegg til å være en av verdens beste toppidrettsnasjoner bli en av verdens beste
idrettsorganisasjoner. Det innebærer ytterlige forbedring og fremdrift innen blant annet
områdene økonomi som barriere for idrettsdeltagelse, arbeid mot trakassering, forenkling av
idrettslagenes hverdag, samt bedre og tydeligere samarbeid på tvers av idretten.
Videre ga idrettspresidenten en status på arbeidet med tingvedtakene fra 2019. Både for de
overordnede målene i «Idretten vil!», og for de konkrete tingsakene som ble oversendt
idrettsstyret. Herunder fremtidig tingsammensetting, utvikling av forvaltningsordningene og
prosessen med å klargjøre mulighetene for olympiske og paralympiske leker i Norge i
fremtiden. Det er også gitt innspill til ny stortingsmelding om idrett, som skal legges fram for
Stortinget høsten 2020. Idrettspresidenten gikk til valg på tre ting: Tydelig ledelse, styrking av
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idrettens rolle i samfunnet og å jobbe for bedre rammebetingelser for idretten. Dette vil stå
sentralt i presidenten og idrettsstyrets arbeid også fremover.
Avslutningsvis understreket idrettspresidenten hvordan vi i tiden etter korona må ha et ekstra
fokus på å hindre frafall og å legge til rette for at flest mulig har lyst, mulighet og råd til å delta
i idretten. Dette er viktig for å etterleve visjonen om idrettsglede for alle.

Sak 5 – NIFs årsberetning for 2019
Dirigentene gikk gjennom overskriftene i årsberetningen og ba om eventuelle kommentarer til
de forskjellige punktene.
Årsberetningen ble tatt til etterretning
Følgende hadde ordet i saken:
Erik Hansen – Norges Bandyforbund
Karen Kvalevåg – Norges idrettsforbund
Grethe Fossli – Norges Bedriftsidrettsforbund (innspill til teknisk gjennomføring)

Sak 6 – NIFs årsregnskap for 2019 og budsjett 2020
Regnskap 2019
NIFs generalsekretær Karen Kvalevåg presenterte regnskapet for 2019.
NIFs regnskap for 2019 viser et overskudd på 11,875 millioner kroner, og balansen viser en
egenkapital på 60,5 millioner kroner. Av dette er 21,1 millioner kroner egenkapital med
selvpålagte restriksjoner, mens opptjent (fri) egenkapital er 39,4 millioner kroner. Opptjent
egenkapital er økt med 10,0 millioner kroner i 2019.
Det er et mål at opptjent egenkapital skal være på 45 millioner kroner som tilsvarer cirka 20
prosent av balansen når en ser bort fra konsernkontoen som ikke er en NIF spesifikk konto.
Størrelsen på egenkapitalen er vurdert ut fra, og skal være en sikkerhet, i forhold til mulige
svingninger i inntekter, nødvendige organisasjonstilpasninger, risiko knyttet til digitalisering
og uforutsette hendelser.

Revisors beretning
Dirigenten gjennomgikk revisors beretning. Revisor hadde ikke ytterligere kommentarer.

Kontrollkomiteens beretning
Dirigenten gjennomgikk Kontrollkomiteens konklusjon. Kontrollkomiteen hadde ikke
ytterligere kommentarer.

Budsjett 2020
Arbeid med de fire strategiske satsingsområder vedtatt i «Idretten vil!», arbeid for å bedre
idrettens rammevilkår samt arbeid med å bidra til å skape bedre samfunn er prioritert i
budsjettet.
Det er, i tråd med idrettstingets vedtak, budsjettert med et overskudd på 1,0 million kroner.
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Spesielle satsingsområder i 2020 var når budsjettet ble vedtatt HR, forvaltningsordningene,
teamorganisering, møteplasser og ikke minst NIF digital. I tillegg var det satt av midler til
utredning av et nytt toppidrettssenter og til utredning og oppstart av NIFs bærekraftsarbeid.
Koronasituasjonen har imidlertid påvirket satsingene.
Prognosen for året viser så langt økte utgifter og reduserte inntekter innenfor noen områder på
til sammen 10 millioner kroner, men dette oppveies av innsparingstiltak slik at en styrer mot
et overskudd på 1,0 million kroner.
Følgende hadde ordet i saken:
Bjørn Lauritzen – Vestfold og Telemark IK
Jan H Parmann – Norges Basketballforbund

Sak 7 – Orienteringssaker
a. Forberedelse og deltakelse i De olympiske og De paralympiske leker
Toppidrettssjef Tore Øvrebø orienterte. Olympiatoppens arbeid har fokus på Norges
fremtidige deltakelse i OL/PL. I mars i år ble forutsetningene endret. Det skulle i dag vært 49
dager igjen til åpningen i Tokyo, mensutsettelsen gjør at det i stedet er 413 dager til åpningen.
For parautøverne er det 445 dager igjen til åpningen av PL 2021.
Da Norge stengte, ble også Olympiatoppens treningsarealer stengt. Det kom en tid med
usikkerhet om hva som ville skje, før det ble bestemt at OL/PL ble utsatt i ett år. Mange
særforbund permitterte trenere og andre som er viktige for å få fram topp prestasjoner. Etter
at det var bestemt at OL/PL ble utsatt i ett år startet en ny fase, men det er fremdeles viktig å
ha fokus på de samme tre kjerneoppgavene:
- Daglig treningskvalitet
- Relasjoner i prestasjonsteamene
- Konkurranseforberedelser og -gjennomføring
Toppidrettssjefen var opptatt av at man gjennom koronatiden i størst mulig grad skal drive
“business as usual”, selv det ble tatt i bruk nye arbeidsformer og blant annet digital coaching.
En annen utfordring som kommer, er at det kun er fem måneder fra de Paralympiske
sommerlekene er over 5. september 2021 i Tokyo og til de Olympiske vinterlekene starter 4.
februar 2022 i Beijing.
Olympiatoppens ansatte har hele tiden hatt fokus på ikke å bli smittet selv og ikke å smitte
andre.
Ingen ba om ordet i saken.

b. Felles ungdomsforsikring
Idrettstinget 2019 vedtok i sak 13.28 at det skulle utredes «(…) en felles forsikringsordning for
barn og unge som deltar i aktiviteter organisert under NIF. (…)».
2. visepresident i NIF Johan Olav Koss informerte kort om bakgrunnen for saken og status for
arbeidet.
Han understreket at praksis rundt forsikring av ungdom er svært ulik i ulike særforbund.
Videre er også behovet og risikonivået ulikt ikke bare mellom ulike idretter, men også hos ulike
aldersgrupper innenfor samme idrett. Det å inngå en felles ungdomsforsikring vil gi svært
ulike utslag for ulike særforbunds medlemmer.
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Idrettsstyret jobber videre med saken for så å ha den oppe til diskusjon på ledersamlingen som
er planlagt i november 2020.
Følgende hadde ordet i saken:
Terje Svendsen – Norges Fotballforbund
Eline Oftedal – Norges Fleridrettsforbund

c. Økt ung medbestemmelse
Idrettstinget 2019 vedtok i sak 13.19 at det skulle settes i gang et evaluerings- og
utredningsarbeid om hvordan man skal sikre ung medbestemmelse i norsk idrett.
Det ble opprettet en arbeidsgruppe som har sett på hvordan man skal følge opp saken.
Idrettsstyremedlem Sebastian Henriksen og forsker ved Norges idrettshøgskole Anna-Marie
Strittmatter la frem hovedlinjene i arbeidet med oppfølging av tingsaken.
Strittmatter beskrev forskningsarbeidet som har bestått av en spørreundersøkelse blant
representanter fra ulike ungdomsutvalg i idretten, samt dybdeintervjuer og samtaler med ulike
personer innenfor og utenfor idretten. Hun beskrev blant annet hvordan
ungdomsrepresentanter ofte føler seg forskjellsbehandlet, at deres tilstedeværelse kan
oppleves som symbolsk og at mange unge representanter føler seg utrygge og i sin rolle. De
unge representantene etterspør blant annet bedre samhandling på tvers av generasjoner.
Henriksen presenterte arbeidsgruppens 11 forslag til tiltak som var delt inn i tre nivåer:
1. «Bli med» - Sørge for at unge representanter kommer med i viktige verv
2. «Være trygg på rollen» - Sikre enighet om godt styresamarbeid og tilby unge veiledning
3. «Utvikle kompetanse» - Motivere til læring og sikre ressurser til ung medbestemmelse
Arbeidsgruppen jobber videre med implementering av tingvedtaket.
Følgende hadde ordet i saken:
Roar Bogerud – Viken idrettskrets
Adrian Stinessen Haugen – Norges studentidrettsforbund
Eline Oftedal – Norges fleridrettsforbund

d. Møteplasser
1. visepresident i NIF Vibecke Sørensen orienterte.
Sørensen innledet med at det hadde vært en spesiell tid for alle, men at hun aldri hadde vært
tryggere på idrettens perspektiv og plass i samfunnet, og at hun nå så fram til å være med på å
bygge opp igjen aktiviteten og til at idretten skulle innta sin vante plass i samfunnet.
Etter idrettstinget i 2019 satte idrettsstyret ned en arbeidsgruppe som skulle vurdere hvordan
idretten skulle følge opp det vedtatte retningsmålet “Norsk idrett skal være den fremste til å
sette idrettspolitisk dagsorden. Samlet opptreden skal styrke gjennomslagskraften overfor
politiske myndigheter sentralt, regionalt og lokalt.” Arbeidsgruppen leverte sin rapport i mars
2020.
Arbeidsgruppen har sett på:
- Møteplasser
- Modernisering av tinget
- Valg og valgprosesser
Når det gjelder møteplasser foreslår en at alle møter er i regi av NIF og at de planlegges i
samarbeid med SF/IK og at det etableres en møtekalender.
Når det gjelder modernisering av idrettstinget vil en legge opp til:
- At store prinsipielle saker også diskuteres på møteplassene før tinget.
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-

At det utarbeides forslag til å endre NIFs lov og overlate mer til ledermøtet og
idrettsstyret.

Når det gjelder valg og valgprosesser vil en:
- Justere valgkomiteens instruks og sammensetning
- At dagens valgkomite deltar på NIFs møter
- Ha en egen prosess rundt etiske retningslinjer for valgprosesser
Følgende hadde ordet i saken:
Arild Mjøs Andersen – Norges Triatlonforbund
Roar Bogerud – Viken Idrettskrets
Tage Pettersen – Norges ishockeyforbund
Siri Barfod – Norges Hundekjørerforbund
Eline Oftedal – Norges fleridrettsforbund

Sak 8 - Valg til valgkomiteen
Valgkomiteens leder Grethe Fossli og leders personlige vara Marit Roland ble valgt på
Idrettstinget 2019. Den øvrige valgkomiteen velges på Ledermøtet.

Særforbundene valgte følgende til NIFs valgkomité:
Medlemmer:
Håvard Larsen, president i Norges skytterforbund
Mona Adolfsen, president i Norges skøyteforbund
Tage Pettersen, president i Norges Ishockeyforbund
Varamedlemmer:
Eirik Sørdahl, president i Norges Volleyballforbund
Pauline Sjøvold, 2. visepresident i Norges Studentidrettsforbund

Idrettskretsene valgte følgende til NIFs valgkomité:
Medlemmer:
Turid Williksen, 1. nestleder Viken idrettskrets
Geir Knutsen, styreleder Troms og Finnmark idrettskrets
Terje Roel, styreleder Trondheim basketballklubb, Trøndelag idrettskrets
Varamedlemmer:
Kathrine Godager Nordby, styreleder Røa Allianseidrettslag, Oslo idrettskrets
Trond Inge Haugen tidl. styreleder Telemark IK, Vestfold og Telemark idrettskrets

Sak 9 – Avslutning
Det var på forhånd forberedt en resolusjon fra ledermøtet som delegatene tidlig i møtet ble
oppfordret til å komme med innspill til. Underveis i ledermøtet kom en oppfordring fra
Basketballpresident Jan Henrik Parman om ytterligere en resolusjon.
Styremedlem i idrettsstyret Emilie Zakariassen Hansen og 1. visepresident i idrettsstyret
Vibecke Sørensen presenterte redaksjonskomiteens forslag til de to resolusjonene. Resolusjon
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1 ble enstemmig godkjent. Resolusjon 2 ble sendt ut til delegatene etter Ledermøtet for å sikre
en grundig behandling. Det ble gitt fullmakt til presidentskapet å foreta en endelig
godkjenning av resolusjon 2 etter at delegatene hadde fått komme med sine innspill etter
Ledermøtet. Basert på delegatenes innspill ble resolusjonen godkjent i presidentskapets møte
09.06.20.

Resolusjon 1:
Nå er det endelig tid for gjenåpning av Norge. Norges idrettsforbund gleder seg til at
idrettslagene igjen kan være aktive og være en av de viktigste byggesteinene i våre
lokalsamfunn.
I tiden med total nedstenging av Norge, har mange sett hvor viktig idretten er som
samfunnsaktør for glede, trivsel, det sosiale felleskapet, inkludering og folkehelse. I idretten
er mestring, tilhørighet og vennskap helt sentralt, og der vi møter andre på tvers av kultur
og bakgrunn. Dette er et fellesskap som gir idrettsglede.
Før koronasituasjonen var det over 100.000 barn i familier med vedvarende lav inntekt i
Norge. I løpet av pandemien har vi fått endret sysselsetting og økt arbeidsledighet. Det fører
til at familier får dårligere råd, og for mange vil det bli enda vanskeligere å delta i
fritidsaktiviteter. Derfor vil det nå være flere barn og familier som må velge bort å ta del i
det fellesskapet som norsk idrett er.
Samtidig som flere familier har svekket økonomi, befinner svært mange idrettslag seg i en
mer krevende økonomisk situasjon nå enn før nedstengningen. Det vil for noen idrettslag
måtte føre til økt egenbetaling fra medlemmene. Andre idrettslag vil måtte kutte ressurser
som jobber med inkludering, for eksempel med mennesker med minoritetsbakgrunn og
funksjonsnedsettelser. Derfor er det viktigere enn noen gang at vi i norsk idrett jobber
sammen for å holde kostnader nede og sikre mangfoldet i norsk idrett.
Idretten og frivilligheten vil ta et større ansvar for å gi flest mulig anledning til å delta i
idrettslig aktivitet snarest mulig. Vi må lykkes med å inkludere alle som har fått svakere
forutsetninger for å delta etter pandemien. Først da kan vi lykkes med å skape idrettsglede
for alle.
Til egen organisasjon vil Ledermøtet i Norges idrettsforbund sterkt oppfordre:
idrettens organisasjonsledd til å gjennomgå alle sine kostnadsdrivere.
-

til å omprioritere midler slik at ingen faller ut av idretten på grunn av økonomi.

-

idrettslagene til å ta kontakt med lokalt næringsliv for et sterkere samarbeid og
engasjement.

Til statlige myndigheter vil Ledermøtet i Norges idrettsforbund sterkt
oppfordre:
til at idrettens betydning for lokalsamfunnene blir tydelig reflektert i arbeidet med
konsekvensene av koronapandemien, og at våre innspill blir fulgt opp på en positiv
måte.
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Til kommuner og fylkeskommuner vil Ledermøtet i Norges idrettsforbund sterkt
oppfordre:
til å etablere og kommunisere et fast punkt i kommunen der idrettslag og andre
frivillige organisasjoner kan henvende seg vedrørende individuelle medlemmers
manglende muligheter for deltakelse basert på økonomi.
-

alle landets kommuner om å sette av liten sum penger til akutte økonomiske behov,
som lokalt, ubyråkratisk og stigmafritt sikrer deltakelse i idrett og andre
fritidsaktiviteter.

-

å holde sine idrettsanlegg åpne i sommerferien da ekstra mange barn må ta ferien
hjemme i år.

-

å innføre gratis bruk av idrettsanlegg for organisert idrett, og at idrettslagseide
anlegg blir støttet gjennom direkte kontanttilskudd.

Til offentlig og privat næringsliv vil Ledermøtet i Norges idrettsforbund sterkt
oppfordre:
til å fortsette støtte- og sponsorsamarbeidet med de lokale idrettslagene. Dette er
nødvendig for å opprettholde idrettslagenes aktivitetsnivå uten å belaste
medlemmene ytterligere gjennom økte kontingenter og treningsavgifter.
Vi gleder oss til å komme fullt i gang igjen, og ser frem til et fortsatt godt og konstruktivt
samarbeid med alle våre samarbeidspartnere og støttespillere.

Resolusjon 2:
Idretten erkjenner at rasisme og diskriminering skjer i det norske samfunnet og i norsk
idrett.
Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og NIFs formål er å arbeide for at alle
mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for
usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Rasisme, annen diskriminering og
mangel på likeverd er stikk i strid med Norges idrettsforbunds visjon og formål, noe som
også er reflektert i idrettens gjeldende plandokument Idretten vil! som sier at: «Idretten skal,
på alle nivåer, praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.».
Dette gjelder på alle idrettens ulike arenaer, også på tribunene.
Ledermøtet forventer at alle organisasjonsledd følger opp idrettens vedtak om nulltoleranse
for rasisme og diskriminering og jobber aktivt for at idrettslagenes medlemmer og
ansvarspersoner gjenspeiler mangfoldet i lokalsamfunnet.
Følgende hadde ordet i saken:
Erik Hansen – Norges bandyforbund
Grethe Fossli – Norges bedriftsidrettsforbund
Idrettspresidenten oppsummerte Ledermøtet kort og avsluttet deretter med å takke dirigenter,
tilhørere, deltakere, NIFs samarbeidspartnere og alle som har bidratt til gjennomføringen av
møtet.

REFERAT – NIFs ledermøte 2020
Digitalt møte, 5. juni 2020

NIFs ledermøte 2020, fredag 5. juni - REPRESENTANTLISTE (pr. organisasjon)
Etternavn
Næss
Berg
Sæter
Aarseth
Jørgensen
Vogt
Wåland
Hansen
Parman
Fossli
Rysjedal
Slåke
Ibenfeldt
Ludvigsen
Hauknes
Karlsen
Risinggård
Slydahl
Tariq
Søgård
Sørnes
Gogstad
Henriksen
Cao
Oftedal
Svendsen
Tømmernes
Enæs
Hatling
Pedersen
Barfod
Lio

Fornavn
Jon Rolf
Jan Arild
Kåre
Reinert
Kenneth
Richard
Trond
Erik
Jan Hendrik
Grethe
Robert Gelin
Odd Haktor
Christian
Halgeir
Marianne
Kjell
Steinar
Terje
Shahbaz
Morten
Jan Oddvar
Anders
Gry
Junjie
Eline
Terje
Ketil
Tom Andre
Egil
Torgeir
Siri
Kåre Geir

Verv/stilling
Kretsleder
Kretsleder
Kretsleder
Kretsleder
Visepresident
President
President
President
President
President
President
President
President
President
Styremedlem
Visepresident
President
President
President
President
President
President
Visepresident
President
President
President
President
Visepresident
President
President
President
President

33 Norges idrettsforbund: Idrettsstyret

Aasen

Kristin Kloster

34
35
36
37
38

Al-Samarai
Faret
Gullord
Hansen
Henriksen

Zaineb
Elisabeth
Sondre Sande
Emilie Zakariassen
Sebastian

39 Norges idrettsforbund: Idrettsstyret

Jacobsen

Astrid Uhrenholdt

40 Norges idrettsforbund: Idrettsstyret
41 Norges idrettsforbund: Idrettsstyret
42 Norges idrettsforbund: Idrettsstyret

Jørstad
Kjøll
Koss

Ole R.
Berit
Johann

Styremedlem,
IOC-representant
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem,
utøverrepresentant
Styremedlem
President
Visepresident

43 Norges idrettsforbund: Idrettsstyret

Langvik

Kathe

44 Norges idrettsforbund: Idrettsstyret
45 Norges idrettsforbund: Idrettsstyret
46 Norges idrettsforbund: Idrettsstyret

Strandbu
Sørensen
Unaas

Astrid
Vibecke
Erik

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Organisasjonsledd
Agder idrettskrets
Innlandet idrettskrets
Møre og Romsdal idrettskrets
Nordland idrettskrets
Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund
Norges Amerikanske Idretters Forbund
Norges Badmintonforbund
Norges Bandyforbund
Norges Basketballforbund
Norges Bedriftidrettsforbund
Norges Biljardforbund
Norges Bokseforbund
Norges Bordtennisforbund
Norges Bowlingforbund
Norges Brettforbund
Norges Bryteforbund
Norges Bueskytterforbund
Norges Castingforbund
Norges Cricketforbund
Norges Curlingforbund
Norges Cykleforbund
Norges Danseforbund
Norges Dykkeforbund
Norges Fekteforbund
Norges Fleridrettsforbund
Norges Fotballforbund
Norges Friidrettsforbund
Norges Functional Fitness Forbund
Norges Golfforbund
Norges Gymnastikk og Turnforbund
Norges Hundekjørerforbund
Norges Håndballforbund

Norges idrettsforbund: Idrettsstyret
Norges idrettsforbund: Idrettsstyret
Norges idrettsforbund: Idrettsstyret
Norges idrettsforbund: Idrettsstyret
Norges idrettsforbund: Idrettsstyret

Styremedlem,
ansattes representant
Styremedlem
Visepresident
Styremedlem
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Organisasjonsledd
Norges Ishockeyforbund
Norges Judoforbund
Norges Kampsportforbund
Norges Kickboxingforbund
Norges Klatreforbund
Norges Luftsportforbund
Norges Motorsportforbund
Norges Orienteringsforbund
Norges Padleforbund
Norges Roforbund
Norges Rugbyforbund
Norges Rytterforbund
Norges Seilforbund
Norges Skiforbund
Norges Skiskytterforbund
Norges Skytterforbund
Norges Skøyteforbund
Norges Softball og Baseballforbund
Norges Squashforbund
Norges Studentidrettsforbund
Norges Styrkeløftforbund
Norges Svømmeforbund
Norges Tennisforbund
Norges Triatlonforbund
Norges Vannski- og Wakeboard Forbund
Norges Vektløfterforbund
Norges Volleyballforbund
Oslo idrettskrets
Rogaland idrettskrets
Troms og Finnmark idrettskrets
Trøndelag idrettskrets
Vestfold og Telemark idrettskrets
Vestland idrettskrets
Viken idrettskrets

Representanter med talerett:
81 Norges idrettsforbund
82 Norges idrettsforbund
83 Norges idrettsforbund

Etternavn
Pettersen
Hillestad
Sivertsen
Kristoffersen
Tronstad
Sudbø
Westbye
Kaas
Kvillum
Arvesen
Thorkildsen
Sannum
Heffermehl
Røste
Horten
Larsen
Adolfsen
Nilsen
Kalvø
Haugen
Blikra
Bratbakk
Hansen
Andersen
Marthinsen
Grimseth
Sørdahl
Oftedal
Hveding
Knutsen
Vaag
Lauritzen
Sandal
Bogerud

Fornavn
Tage
Jørgen
Kjell
Kim
Stein
Asle
Emilie
Astrid Waaler
Geir
Hans Jørgen
Per
Tore
Jørgen Stang
Erik
Arne
Håvard
Mona
Aleksander
Otto Edvard
Adrian Stinessen
Inger
Cato
Anja
Arild Mjøs
Lars
Stian
Eirik
Sveinung
John Arve
Geir
Ståle
Bjørn
Nils R
Roar

Verv/stilling
President
President
President
Visepresident
President
President
President
President
President
President
President
President
President
President
President
President
President
President
President
President
President
President
Visepresident
President
President
President
President
Kretsleder
Kretsleder
Kretsleder
Styremedlem
Kretsleder
Kretsleder
Kretsleder

Kvalevåg
Bendriss
Dahle

Karen
Mariann S.
Torgeir

Generalsekretær
Leder kontrollutvalg
Revisor

