
Sak 7 d): Møteplasser
v/1. visepresident Vibecke Sørensen



Idrettstinget 2019
Mål – retningsmål 1 (Vedtak 13,7)

• Norsk idrett skal være den fremste til å 
sette idrettspolitisk dagsorden. Samlet 
opptreden skal styrke 
gjennomslagskraften overfor politiske 
myndigheter sentralt, regionalt og lokalt

Idrettsstyret opprettet arbeidsgruppe 
høsten 2019, rapport overlevert mars 
2020



Fremtidige møteplasser

Modernisering av tinget

Valg og valgprosesser

Hovedområder – Intensjon og mål



Fremtidige møteplasser

Overordnede prinsipper
• Alle møtene er i regi av NIF
• Digitale og fysiske
• Planlegging med SF / IK 
• Årshjul med møteplasser og 

temaer
• Evaluering
• Implementering startet 



NIFs ledermøte 2020
Digitale
5. juni

Ledersamling
Fysisk
12.-14. november

Idrettstinget 2021
Scandic Flesland, Bergen
28.-30. mai 

Ledersamling
Fysisk
November

22. Juni
Digitalt

25. August
Fysisk

20. Oktober
Digitalt

8. Desember
Fysisk

1-2 Lederforum 
digitalt / fysisk

2 - 3 Lederforum 
digitalt / fysisk

LEDERFORUM

Møteplasser for tillitsvalgte og administrative ledere 2020 /2021

Dialog, samarbeid, involvering, forankring

Sommer/høst 2020 2021

9. September
Status 
politikk

8. oktober
Statsbudsjettet 
2021

5. november
Status 
politikk

INFO-MØTER MED 
PRESIDENTEN

I tillegg kommer:
• Korte månedlige digitale info-møter for SF /IK ledere med idrettspresidenten

• GS-møter:  
• frem til juli: ukentlige digitale møter 
• Høst 2020: månedlige digitale/fysiske/oftere ved behov
• 2021: månedlige digitale/fysiske – eller oftere ved behov

• Org.sjefmøter: 
• digitalt ukentlig
• Fysiske møter: høsten 2020 1 fysisk møte (hvis lov) og 2 fysiske i 2021



• Styrke samhandling i 
organisasjonen. I 
tillegg skal de til 
enhver tid aktuelle 
politiske sakene være 
på dagsorden

• Belyse idrettspolitiske 
saker som skal opp på 
Idrettstinget/NIFs 
ledermøte og gi 
organisasjonen faglig 
påfyll

• Avklare saker i henhold 
til NIFs lov, inngå i 
forberedelsene til 
Idrettstinget. 

• Arena for debatt, 
erfaringsutveksling, 
dialog

• NIFs høyeste 
myndighet og skal ta 
for seg formelle 
avklaringer gitt i NIFs 
lov (§ 3-4)

• Arena for 
idrettspolitikk

Idrettsting Ledermøte

LedersamlingLederforum



Årshjul 2020 
Type møter Datoer Innhold

Digitale 
infomøter ledet av 
idrettspresidenten

9.september kl 09-10
8. oktober kl 13-14
5. november kl 13-14

Orientering om status politikk, annet
Statsbudsjettet 7.10
Status politikk/statsbudsjett

Lederforum
D=digitalt
F=fysisk

D:22.06 kl 15.30 – 17.45
F:25.08 kl 16.00-20.00

D: 20.10 kl 15.30-17.45
F: 8.12 kl 16.00-20.00

Nasjonalt toppidrettssenter
Spillemiddelsøknad, prosess Tinget, 
valgkomiteen orienterer

Idrettsmelding, prosess Tinget, valgkomiteen 
orienterer

Ledersamling, fysisk 12.-14. november Ungdomsforsikring
Ung medbestemmelse
E-sport, sjakk
Forbered. til Tinget
Idrettspolitiske sak 
m.m.

GS-møter Månedlig/3. hver uke-egen plan
Digitale og fysiske.

Generalsekretær leder møtene

Orgsjefmøter Ukentlige digitale møter– egen plan Organisasjonssjef leder møtene..



• Store prinsipielle saker debatteres på NIFs 
møteplasser før Idrettstinget høst/vår 
2020/21

• Det legges opp til debatter eller seminarer 
utenom den formelle sakslisten, planlegging 
høst 2020, SF/IK involveres

• Utarbeide forslag på å endre NIFs lov og 
overlate mer til idrettsstyret/Ledermøtet

• Kvalitetsikre dirigentutvelgelsen 
• Justere forretningsorden som sikrer 

likebehandling og forutsigbar gjennomføring

Modernisering Idrettstinget

Høsten 2020
Forankring høsten 2020
Lederforum/ledersamling Idrettstinget 2021



• Høsten 2020 frem til Idrettstinget 
2021. Forslag drøftes og forankres på 
lederforum/ledersamling frem mot 
tinget.

• Dagens valgkomite:
• Delta på NIFs møter
• Involvere organisasjonen
• Sikre gode 

valgprosesser/kandidatskjema
• Etiske retningslinjer for valgprosesser 

– egen prosess

Valg og valgprosesser

• Justering av 
valgkomiteens instruks 
og sammensetning

• Justering av 
forretningsorden

• Forbedring av 
valgprosessen frem mot 
2021

• Etiske retningslinjer –
etikk-gruppen

Implementering
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