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PROTOKOLL

ÅPNING AV EKSTRAORDINÆRT IDRETTSTING 2021
Åpning ved Idrettspresident Berit Kjøll.
Idrettspresidentens tale ble holdt etter behandling av sak 8.
Etter idrettspresidentens tale presenterte toppidrettssjef Tore Øvrebø arbeidet med OL og PL
2020/2021/2022.
HILSNER TIL IDRETTSTINGET
•
•

Hilsen til Idrettstinget fra tidligere kulturminister Abid Raja før lunsj på lørdag
Hilsen til Idrettstinget fra kulturminister Anette Trettebergsuten på lørdag etter lunsj,
(under behandling av sak 11.)

1 GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTENE
Forslagsstiller:
Idrettsstyret
Representanter med tale-, forslags- og stemmerett
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Organisasjon
NIF, idrettsstyret
NIF, idrettsstyret
NIF, idrettsstyret
NIF, idrettsstyret
NIF, idrettsstyret
NIF, idrettsstyret
NIF, idrettsstyret
NIF, idrettsstyret
NIF, idrettsstyret
NIF, idrettsstyret
NIF, idrettsstyret
NIF, Utøverkomiteen
NIF, Utøverkomiteen (søndag)

14

NIF, Utøverkomiteen

15
16
17
18
19
20

Agder idrettskrets
Agder idrettskrets
Agder idrettskrets
Agder idrettskrets
Agder idrettskrets
Agder idrettskrets
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Verv
President
1. visepresident
2. visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Utøverrepresentant
Ansattes representant
Olympisk utøver
Paralympisk utøver
Ikke-olympisk og
ikke-paralympisk utøver
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Medlem, AIKs valgkomité
Styreleder, Arendal idrettsråd

Navn
Berit Kjøll
Vibecke Sørensen
Sondre S. Gullord
Elisabeth Faret
Erik Unaas
Marco Elsafadi
Sara Stokken Rott
Sebastian Henriksen
Zaineb Al-Samarai
Astrid Uhrenholdt Jacobsen
Åsmund R. Sæbøe
Stian Skjerahaug
Lena Schrøder
Øyvind Watterdal
Gro Solveig Kateraas
Håkon Nipe
Nina Sunnås
Siri Marie Gundersen
Aslak Heim-Pedersen
John-Are Tharaldsen
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Agder idrettskrets
Innlandet idrettskrets
Innlandet idrettskrets
Innlandet idrettskrets
Innlandet idrettskrets
Innlandet idrettskrets
Innlandet idrettskrets
Innlandet idrettskrets
Innlandet idrettskrets
Møre og Romsdal idrettskrets
Møre og Romsdal idrettskrets
Møre og Romsdal idrettskrets
Møre og Romsdal idrettskrets
Nordland idrettskrets
Nordland idrettskrets
Nordland idrettskrets
Nordland idrettskrets
Norges Ake-, Bob- og
Skeletonforbund
Norges Amerikanske Idretters
Forbund
Norges Badmintonforbund
Norges Bandyforbund
Norges Bandyforbund
Norges Basketballforbund
Norges Bedriftsidrettsforbund
Norges Bedriftsidrettsforbund
Norges Bedriftsidrettsforbund
Norges Biljardforbund
Norges Bokseforbund
Norges Bordtennisforbund
Norges Bowlingforbund
Norges Brettforbund (lørdag)
Norges Bryteforbund
Norges Bueskytterforbund
Norges Castingforbund
Norges Cricketforbund (lørdag)
Norges Curlingforbund
Norges Cykleforbund
Norges Cykleforbund
Norges Danseforbund
Norges Dykkeforbund
Norges Fekteforbund
Norges Fleridrettsforbund
Norges Fotballforbund

Medlem, Grimstad idrettsråd
Kretsleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Kretsleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Kretsleder
Styremedlem
Styremedlem
Medlem, Svolvær Alpinklubb

Brit Ingebjørg Fossli
Inger Lilleby Fløgum
Jannicke Stenberg Mykkestue
Alexander Eriksson
Haakon Struksnæs Fjone
Mali Nordseth Nyløkken
Marianne Frantzen
Morten Gustu
Svein Erik Nordhagen
Kåre Sæter
Berit Kalgraff
Bernhard Riksfjord
Rita Dyrset
Reinert Aarseth
Anita Eliassen
Audun Anvik
Siri-Elise Bjørgås

President

Eirik Lundemo

President

Richard Vogt

President
President
Styremedlem
President
President
Styremedlem
Styremedlem
President
President
President
President
President
Visepresident
President
President
Styremedlem
President
President
Visepresident
President
President
President
President
President

Kari Bunes
Erik Hansen
Monica Birdal
Jan Hendrik Parmann
Grethe Fossli
Hege Aarethun
Lars Christian Berge
Olav Skrudland
Odd Haktor Slåke
Christian Ibenfelt
Halgeir Ludvigsen
Ola Keul
Anette Kure
Steinar Risinggård
Terje Slydahl
Yousuf Gilani
Dagfinn Loen
Jan Oddvar Sørnes
Kjersti Størset
Anders Gogstad
Gry Henriksen
Bjørn Faye
Eline Oftedal
Terje Svendsen
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Norges Fotballforbund
Norges Fotballforbund
Norges Fotballforbund (møtte ikke)
Norges Friidrettsforbund (søndag)
Norges Friidrettsforbund
Norges Friidrettsforbund
Norges Functional Fitnessforbund
Norges Golfforbund
Norges Gymnastikk og Turnforbund
Norges Gymnastikk og Turnforbund
Norges Håndballforbund (møtte ikke)
Norges Håndballforbund
Norges Håndballforbund
Norges Ishockeyforbund
Norges Judoforbund
Norges Kampsportforbund
Norges Kampsportforbund
Norges Klatreforbund
Norges Luftsportforbund
Norges Motorsportforbund
Norges Orienteringsforbund
Norges Orienteringsforbund
Norges Padleforbund (lørdag)
Norges Roforbund (møtte ikke)
Norges Roforbund (lørdag)
Norges Rugbyforbund (møtte ikke)
Norges Rytterforbund
Norges Seilforbund
Norges Skiforbund
Norges Skiforbund
Norges Skiforbund
Norges Skiskytterforbund
Norges Skytterforbund
Norges Skøyteforbund
Norges Skytterforbund
Norges Softball og Baseballforbund
Norges Squashforbund
Norges Studentidrettsforbund
Norges Styrkeløftforbund (lørdag)
Norges Svømmeforbund
Norges Svømmeforbund
Norges Tennisforbund
Norges Triatlonforbund
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Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
President
Styremedlem
Visepresident
Styremedlem
President
President
Visepresident
Styremedlem
1. visepresident
2. visepresident
President
President
President
Visepresident
President
Tidligere president
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
President
Styremedlem
Visepresident
President
Visepresident
President
President
Styremedlem
Styremedlem
President
President
Visepresident
Styremedlem
Varastyremedlem
President
President
President
Visepresident
Styremedlem
President
President

Ane Guro Skaare-Rekdal
Leon Aurdal
Malin Øiseth
Anne Farseth
Siri Eide Storaa
Runar Bålsrud
Nils Einar Nilsen
Egil Hatling
Torgeir Røinås Pedersen
Birgit Iversen
Siv Elisabeth Carlsen
Bente Aksnes
Ingrid Blindheim
Tage Pettersen
Jørgen Hillestad
Tore Bigseth
Line Gulbrandsen
Stein Tronstad
Arild Solbakken
Mette Moen Knutsen
Dag Ausen
Ingrid Okkenhaug
Geir Kvillum
Eva Hansen
Ragnar Madsen
Per Thorkildsen
Ingvild Østli
Guro Steine
Erik Røste
Erik Bruun
Sigrid Snuggerud
Arne Horten
Håvard Larsen
Eivind Solberg
Siri Mortensen
Barbara Eliassen
Terje Finholdt
Adrian Stinessen Haugen
Inger Blikra
Linda Myrset Dønnem
Rune Lilledahl
Lars Gjerdåker
Arild Mjøs Andersen
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106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

Norges Vannski- og
Wakeboard Forbund
Norges Vektløfterforbund
Norges Volleyballforbund
Norges Volleyballforbund (lørdag)
Oslo idrettskrets (lørdag)
Oslo idrettskrets
Oslo idrettskrets
Oslo idrettskrets
Oslo idrettskrets
Rogaland idrettskrets
Rogaland idrettskrets
Rogaland idrettskrets
Rogaland idrettskrets
Rogaland idrettskrets
Troms og Finnmark idrettskrets
Troms og Finnmark idrettskrets
Troms og Finnmark idrettskrets
Troms og Finnmark idrettskrets
Troms og Finnmark idrettskrets
Troms og Finnmark idrettskrets
Troms og Finnmark idrettskrets
Trøndelag idrettskrets
Trøndelag idrettskrets
Trøndelag idrettskrets
Trøndelag idrettskrets
Trøndelag idrettskrets
Trøndelag idrettskrets
Trøndelag idrettskrets
Vestfold og Telemark idrettskrets
Vestfold og Telemark idrettskrets
Vestfold og Telemark idrettskrets
Vestfold og Telemark idrettskrets
Vestfold og Telemark idrettskrets
Vestfold og Telemark idrettskrets
Vestfold og Telemark idrettskrets
Vestland idrettskrets
Vestland idrettskrets
Vestland idrettskrets
Vestland idrettskrets
Vestland idrettskrets
Vestland idrettskrets
Vestland idrettskrets
Vestland idrettskrets

President

Lars Andreas Marthinsen

President
Styremedlem
Styremedlem
Kretsleder
Styremedlem
Styreleder, Bækkelagets Sportsklubb
Styreleder, IL Try
Styremedlem, Holmlia sportsklubb
Kretsleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Leder, Rogaland Skytterkrets
Kretsleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Leder, Alta idrettsråd
Leder, Tromsø idrettsråd
Kretsleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Leder idrettsråd
Leder idrettsråd
Kretsleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Kretsleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Medlem, Ungdomsutvalget
Styremedlem, Sogndal idrettsråd

Stian Grimseth
Bente Siljander
Geir Eithun
Sveinung Oftedal
Lars Trælvik
Øystein Sundelin
Birgit Opland
Kari Margrete Hove
John Arve Hveding
Siri Ommedal
Staale Grude Haaland
Torild Lende Fjermestad
Kjersti Fotland
Geir Knutsen
Inger Lise Brones
Andre Lind
Jan Harald Jansen
Torkjell Johnsen
Henriette Bismo Eilertsen
Bente Ødegård
Ståle Vaag
Siv Merethe Gederaas Belbo
Hanna Blengsli Kværnø
Mari Kvaale Sletvold
Sara Shafighi
Anne Lise Bratsberg
Knut Terje Årsandøy
Veslemøy Wåle
Hans Martin Bærefjell
Dag Nielsen
Håkon Hamberg Riddervold
Julie Larsen
Kamilla Mathea Mogstad
Torunn Fossli Sæthre
Nils R. Sandal
Anne-Grethe Naustdal
Jarl Helmer Svanberg
Robert André Teikari
Tone Stavland
Trond Olav Magnussen
Jeanette Heggen
Tonje Norheim Tangerud
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149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

Viken idrettskrets
Viken idrettskrets
Viken idrettskrets
Viken idrettskrets
Viken idrettskrets
Viken idrettskrets
Viken idrettskrets
Viken idrettskrets
Viken idrettskrets
Viken idrettskrets
Viken idrettskrets
Viken idrettskrets
Viken idrettskrets

Representanter med tale- og forslagsrett
Nr. Organisasjon
162 NIF
163 NIF, Kontrollutvalg
164 NIF, Lovutvalg
165 NIF, Valgkomité
166 NIF, Valgkomité
167 NIF, Valgkomité

Kretsleder
1. Nestleder
2. Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Roar Bogerud
Turid Williksen
Ingunn Herstad Hensel
Andreas Vik Haugen
Anita Hokholt Engh
Atle Magne Strandos
Emilie Karlsen
Hilde Stokke
Jon Syversen
Kjetil Bakke
Lise Christoffersen
Pål Thomassen
Samir Tawgiq

Verv/stilling
Generalsekretær
Leder
Medlem
Leder
Medlem
Medlem

Navn
Nils Einar Aas
Anne Irene Myhr
Tore Thallaug
Terje Jentoft Roel
Marius Moursund Gisvold
Trond Inge Haugen

Forslag til vedtak:
De fremmøtte representantene godkjennes.

Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

2 VELGE DIRIGENT(ER)
Forslagsstiller:
Idrettsstyret
Forslag til vedtak:
Idrettstinget velger dirigentene:
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Kjartan Berland
Katharina Rise

Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

3 VELGE PROTOKOLLFØRER(E)
Forslagsstiller:
Idrettsstyret
Forslag til vedtak:
Idrettstinget velger følgende protokollførere:
Guro Aurtande
Anders Røberg-Larsen

Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

4 VELGE TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE
PROTOKOLLEN
Forslagsstiller:
Idrettsstyret
Forslag til vedtak:
Idrettstinget velger følgende til å underskrive protokollen:
Inger Lise Brones, Troms og Finnmark idrettskrets
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Olav Skrudland, Norges Biljardforbund

Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5 VELGE EN REDAKSJONSKOMITÉ PÅ FEM MEDLEMMER FOR
TINGET
Forslagsstiller:
Idrettsstyret
Forslag til vedtak:
Idrettstinget velger redaksjonskomité på følgende fem medlemmer:
Zaineb Al-Samarai, idrettsstyremedlem (leder)
Torgeir Røinås Pedersen, president Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Stian Grimseth, president Norges Vektløfterforbund
Inger Lilleby Fløgum, styreleder Innlandet idrettskrets
Sara Shafighi, styremedlem Trøndelag idrettskrets

Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6 GODKJENNE INNKALLINGEN
Forslagsstiller:
Idrettsstyret
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes.

Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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7 GODKJENNE SAKLISTEN
Forslagsstiller:
Idrettsstyret
Forslag til sakliste:
Sak 1:
Sak 2:
Sak 3:
Sak 4:
Sak 5:
Sak 6:
Sak 7:
Sak 8:
Sak 9:
9.1
9.2
9.3
Sak 10:

Sak 11:

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11

Sak 12:

12.1
12.2

Godkjenne de fremmøtte representantene
Velge dirigenter
Velge protokollførere
Velge to representanter til å underskrive protokollen
Velge en redaksjonskomité på fem medlemmer for tinget
Godkjenne innkallingen
Godkjenne saklisten
Godkjenne forretningsorden
Behandle særidrettenes organisasjonsmessige tilknytning til NIF, herunder
status som særforbund
Regler for opptak av særforbund
Opptak av to nye særforbund
Opptak av Norges e-sportforbund
Behandle endringer i NIFs lov, og annet regelverk vedtatt av Idrettstinget
§ 10-2 (2) – Utmelding – idrettslagets tap av medlemskap
§ 10-2 (2) – Utmelding – idrettslagets tap av medlemskap
§ 10-6 - Utmelding – Tap/fratakelse av medlemskap i idrettslag
§ 10-7 – Idrettslagsallianse
§ 14-6 – Bestemmelser om konkurranseforbud
Behandle forslag og saker
Fullmakt til NIFs lovutvalg
Fullmakt til idrettsstyret – midlertidige lovendringer i kapittel 11
Instruks for NIFs valgkomité
Arbeidsgiver og arbeidsleders ansvar
Utgreiing om det skal søkjast om å arrangere Special Olympics World Games
vinter i Norge
Arrangementsstrategi – idrett for utviklingshemmede
Finansiering av idrettsrådene
Idrettskretsene som egen budsjettpost på spillemiddelsøknaden
Registrering av generelle trim- og mosjonsaktiviteter i norsk idrett
Veileder for internasjonal representasjon
Retningslinjer for bruk av simulert høyde i norsk idrett
Velge medlemmer til etisk råd og påtalenemnd
Etisk råd
Påtalenemnd
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Forslag til vedtak:
Saklisten godkjennes.

Votering:
Forslaget til sakliste ble enstemmig vedtatt.

8 GODKJENNE FORRETNINGSORDEN
Forslagsstiller:
Idrettsstyret
Forslag til forretningsorden:
FORRETNINGSORDEN FOR EKSTRAORDINÆRT IDRETTSTING 2021
1. Gjennomføring av tinget
1.1 Tinget ledes av de(n) valgte dirigenten(e), og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og
denne forretningsorden.
2. Taletid
2.1 Representant for forslagsstiller med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å
presentere forslaget.
2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden fem minutter for første innlegg, tre minutter for
andre innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i
samme sak.
2.3 Etter forslag fra dirigenten eller representant, kan tinget beslutte å:
- sette strek for de inntegnede talere
- sette strek for nye forslag
- øke antall innlegg
- endre taletiden
- gi taletid til personer uten talerett
2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid.
3. Behandling av forslag og saker på tinget
3.1 Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av den godkjente saklisten
trekkes uten at tinget beslutter dette.
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3.2 Alle forslag/endringsforslag skal presenteres av forslagsstiller og/eller dirigent.
3.3 Endringsforslag som fremmes under tingforhandlingene skal leveres elektronisk i
GoPlenum.
3.4 Endringsforslag kan bare fremmes i saker som fremgår av den godkjente saklisten.
3.5 Saker skal behandles av tinget i den rekkefølge som følger av den godkjente saklisten, med
mindre tinget beslutter å endre rekkefølgen eller saken er til behandling hos
redaksjonskomiteen eller lovutvalget, se pkt. 4 og 5.
4. Behandling i redaksjonskomiteen
4.1 Redaksjonskomiteen trer sammen etter beslutning av tinget.
4.2 Forslag som er til behandling hos redaksjonskomiteen flyttes ned på sakslisten og behandles
når komiteen har avsluttet sin behandling.
4.3 Dersom forslag fremmes av redaksjonskomiteen, skal forslaget, dersom det berører NIFs
regelverk, først ha blitt forelagt lovutvalget. Representant for komiteen skal gis nødvendig
taletid for å presentere forslaget. For etterfølgende innlegg gjelder pkt. 2.2.
5. Behandling i NIFs lovutvalg
5.1 Lovutvalget trer sammen på eget initiativ, og alltid dersom det fremmes
forslag/endringsforslag som vedrører NIFs regelverk.
5.2 Saker som er til behandling hos lovutvalget flyttes ned på saklisten og behandles når
utvalget har avsluttet sin behandling.
5.3 Representant for lovutvalget gis nødvendig taletid for å presentere lovutvalgets uttalelse.
6. Valg
6.1 Ved benkeforslag skal forslagsstiller levere forslag elektronisk i GoPlenum og sende utfylt
kandidatskjema til kandidatskjema@idrettsforbundet.no.
7. Stemmegivning
7.1 Stemmegivning gjennomføres ved bruk av det elektroniske stemmesystemet GoPlenum med
mindre tinget anser formell stemmegivning unødvendig.
8. Protokoll
8.1 Tinget velger to protokollførere som skal føre protokoll over tingets forhandlinger.
8.2 I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet,
hvem som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av
avstemninger med antall stemmer for og imot.

EKSTRAORDINÆRT IDRETTSTING 2021

11

PROTOKOLL

8.3 Protokollen skal publiseres på NIFs hjemmeside så snart den er underskrevet av to
representanter valgt av tinget.
Forslag til vedtak:
Forretningsorden godkjennes.

Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

9 BEHANDLE SÆRIDRETTENES ORGANISASJONSMESSIGE
TILKNYTNING TIL NIF, HERUNDER STATUS SOM SÆRFORBUND
REGLER FOR OPPTAK AV SÆRFORBUND
Forslagsstiller:
Idrettsstyret
Forslag til regler for opptak av særforbund:
1) For å kunne tas opp som særforbund i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komité (NIF), må følgende vilkår være oppfylt:
a) Søkers aktivitet oppfyller NIFs krav til idrett, jf. NIFs lov § 1-2.
b) Søkers organisasjon og virksomhet er bygget på verdier og regler som er forenlige med
NIFs regelverk.
c) Søker dokumenterer at aktiviteten(e) ha vært utøvd i Norge i minst tre år, og at søker
har minst 1500 medlemmer i sin organisasjon.
d) Søkers aktivitet skiller seg klart fra idrett som organiseres av et eksisterende
særforbund.
e) Søker er den organisasjonen i Norge som i all hovedsak organiserer den aktuelle
idretten.
2) Ved vurderingen skal det i tillegg legges vekt på om søker er tilsluttet det internasjonale
særforbundet som organiserer konkurranser i idretten, og om opptaket sikrer en god
utnyttelse av idrettens ressurser.
Forslag til vedtak:
Regler for opptak av særforbund godkjennes.
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Følgende hadde ordet i saken:
Sondre Sande Gullord - Idrettsstyret

Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

OPPTAK AV TO NYE SÆRFORBUND
Forslagsstiller
Norges Bandyforbund
Forslag til vedtak:
Søknad fra Norges Bandyforbund: Etablering av to nye særforbund
Norges Bandyforbund fremmer forslag på opptak av Norges Innebandyforbund og Norges
Hockeyforbund. Begge idrettene er knyttet opp mot internasjonale særidrettsforbund med stor
internasjonal aktivitet hvor begge idrettene deltar for Norge. Hockey er også olympisk idrett.
Følgende hadde ordet i saken:
Erik Hansen – Norges Bandyforbund
Sondre Sande Gullord – Idrettsstyret
Mette Moen Knutsen – Norges Motorsportforbund
Arild Solbakken – Norges Luftsportforbund
Eline Oftedal – Norges Fleridrettsforbund
Monica Birdal – Norges Bandyforbund

Votering:
For: 26 (16,8%) Mot: 129 (83,2%). Forslaget ble ikke vedtatt.

Endringsforslag:
Forslagsstiller: Norges Motorsportforbund
Vi ber om at idrettsstyret umiddelbart ser på lovmessige tilpasninger i Norges Idrettsforbund
for å kunne få til organisatoriske løsninger etter en allianseforbundsmodell som man har på
klubbsiden (veileder for Idrettslagallianser) og ber at vedtak på idrettstinget følges opp uten
unødvendig opphold.
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Votering:
For: 91 (59,4%) Mot: 63 (40,6%). Forslaget ble vedtatt.

OPPTAK AV NORGES E-SPORTFORBUND
Forslagsstiller:
Idrettsstyret, på vegne av Norges E-sportforbund
Søknad fra Norges E-sportforbund:
Norges E-sportforbund søker med dette om å bli tatt opp som nytt selvstendig særforbund i
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite på Idrettstinget i 2021.
Følgende hadde ordet i saken:
Elisabeth Faret – Idrettsstyret
Forslaget om opptak ble foreslått trukket av forslagsstiller. Dette ble akseptert av
tinget.

10 BEHANDLE ENDRINGER I NIFS LOV, OG ANNET REGELVERK
VEDTATT AV IDRETTSTINGET
§ 10-2 (2) – UTMELDING – IDRETTSLAGETS TAP AV MEDLEMSKAP
Forslagsstiller:
Idrettsstyret
Lovendringsforslag:
EKSISTERENDE ORDLYD

NY ORDLYD

§ 10-2 Utmelding - Idrettslagets tap av
medlemskap

§ 10-2 Utmelding - Idrettslagets tap av
medlemskap

(2) Ved utmelding eller tap av
medlemskap tilfaller idrettslagets
eiendeler NIF eller formål godkjent av
Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir

(2) Ved utmelding eller tap av
medlemskap skal tilfaller idrettslagets
eiendeler opparbeidet som en direkte
følge av idrettslagets medlemskap i
NIF, tilfalle et formål godkjent av
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fullmakt hvis det er ytet offentlig
støtte/spillemidler til disse eiendeler.

Idrettsstyret. eller den Idrettsstyret gir
fullmakt hvis det er ytet offentlig
støtte/spillemidler til disse eiendeler.
Ved oppløsning eller annet opphør,
tilfaller idrettslagets overskytende
midler etter avvikling et formål
godkjent av Idrettsstyret.

Dirigenten ba om tingets aksept for at sak 10.1 og 10.2 ble behandlet sammen. Tinget aksepterte
dette.
Følgende hadde ordet i saken:
Sondre Sande Gullord – Idrettsstyret (til sak 10.1)
Guro Steine – Norges Seilforbund (til sak 10.2)

Votering:
For: 149 (96,1%) Mot: 6 (3,9). Forslaget ble vedtatt.

§ 10-2 (2) - UTMELDING – IDRETTSLAGETS TAP AV MEDLEMSKAP
Forslagsstiller:
Norges Seilforbund
Lovendringsforslag:
EKSISTERENDE ORDLYD

NY ORDLYD

§ 10-2 Utmelding - Idrettslagets tap av
medlemskap

§ 10-2 Utmelding - Idrettslagets tap av
medlemskap

(2) Ved utmelding eller tap av
medlemskap tilfaller idrettslagets
eiendeler NIF eller formål godkjent av
Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir
fullmakt hvis det er ytet offentlig
støtte/spillemidler til disse eiendeler.

(2) Ved utmelding eller tap av
medlemskap tilfaller idrettslagets
eiendeler NIF eller formål godkjent av
Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir
fullmakt hvis det er ytet offentlig
støtte/spillemidler til disse eiendeler.

Forslaget ble foreslått trukket av forslagsstiller. Dette ble akseptert av tinget.
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§ 10-6 – UTMELDING – TAP/FRATAKELSE AV MEDLEMSKAP I IDRETTSLAG
Forslagsstiller:
Møre og Romsdal idrettskrets
Lovendringsforslag:
EKSISTERENDE ORDLYD

NY ORDLYD

§ 10-6 Utmelding - Tap /fratakelse av
medlemskap i idrettslag

§ 10-6 Utmelding - Tap /fratakelse av
medlemskap i idrettslag

(1) Utmelding skal skje skriftlig og får
virkning når den er mottatt.

(1) Utmelding skal skje skriftlig og får
virkning når den er mottatt.

(2) Idrettslaget kan frata medlemskap
fra medlem som etter purring ikke
betaler fastsatt medlemskontingent.
Medlem som skylder kontingent for to år
taper automatisk sitt medlemskap i laget
og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(2) Idrettslaget kan frata medlemskap fra
medlem som etter purring ikke betaler
fastsatt medlemskontingent. Medlem som
skylder kontingent for to år taper
automatisk sitt medlemskap i laget og skal
strykes fra lagets medlemsliste.

(3) Styret i et idrettslag kan i særlige
tilfeller frata en person medlemskapet
for en periode på inntil 1 år. Før vedtak
treffes, skal vedkommende gjøres kjent
med bakgrunnen for saken og gis en frist
på 2 uker til å uttale seg. Vedtaket skal
være skriftlig og begrunnet samt
informere om klageadgang.

(3) Styret i et idrettslag kan i særlige
tilfeller frata en person medlemskapet for
en periode på inntil 1 år. Før vedtak treffes,
skal vedkommende gjøres kjent med
bakgrunnen for saken og gis en frist på 2
uker til å uttale seg. Vedtaket skal være
skriftlig og begrunnet samt informere om
klageadgang.

(4) Ved fratakelse av medlemskap kan
den saken gjelder kreve at vedtaket
behandles av ordinært/ekstraordinært
årsmøte, og har rett til å være til stede
ved årsmøtets behandling av saken.
Kravet må fremsettes innen én uke etter
at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må
deretter avholdes innen én måned.

(4) Ved fratakelse av medlemskap kan den
saken gjelder kreve at vedtaket behandles
av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og
har rett til å være til stede ved årsmøtets
behandling av saken. Kravet må fremsettes
innen én uke etter at vedtaket er mottatt,
og årsmøtet må deretter avholdes innen én
måned.

(5) Ved fratakelse av medlemskap kan
idrettslagets vedtak påklages til
idrettskretsen innen 3 uker etter at
vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes
til idrettslagets styre, som eventuelt kan

(5) Ved fratakelse av medlemskap kan
idrettslagets vedtak påklages til
idrettskretsen innen 3 uker etter at
vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til
idrettslagets styre, som eventuelt kan

EKSTRAORDINÆRT IDRETTSTING 2021

16

omgjøre vedtaket dersom det er fattet av
styret selv. Dersom vedtaket
opprettholdes, sendes klagen til
idrettskretsen innen 2 uker. Idrettslagets
vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er
utløpt, eventuelt når klagesaken er
avgjort. NIFs lov § 10-4 (4) gjelder
tilsvarende.

omgjøre vedtaket dersom det er fattet av
styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes,
sendes klagen til idrettskretsen innen 2
uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft
før klagefristen er utløpt, eventuelt når
klagesaken er avgjort. NIFs lov § 10-4 (4)
gjelder tilsvarende.

Følgende hadde ordet i saken:
Kåre Sæter – Møre og Romsdal idrettskrets
Forslaget ble foreslått trukket av forslagsstiller. Dette ble akseptert av tinget.

§ 10-7 - IDRETTSLAGSALLIANSE
Forslagsstiller:
Rogaland idrettskrets
Lovendringsforslag:
EKSISTERENDE ORDLYD

NY ORDLYD

§ 10-7 Idrettslagsallianse

§ 10-7 Idrettslagsallianse

(1) En idrettslagsallianse kan opprettes
der det foreligger en særskilt grunn
knyttet til organisering av idretten i
laget. Alliansen skal bestå av et
allianseidrettslag og ett eller flere
idrettslag. Alliansen kan ikke bestå av
mer enn ett idrettslag innen hver
særidrett.
(2) Allianseidrettslaget og idrettslag(ene)
må ha som formål å drive idrett
organisert i NIF.
(3) Idrettslag i idrettslagsalliansen kan
ikke drive mer enn én særidrett.
(4) Idrettslag i en idrettslagsallianse
plikter å benytte samme navn og logo
som allianseidrettslaget, i tillegg til
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angivelse av drett, og er i den forbindelse
bundet av allianseidrettslagets lov og
vedtak. Medlemmer i idrettslagene
plikter å inneha medlemskap også i
allianseidrettslaget.
(5) Etablering av en idrettslagsallianse
samt opprettelse av nye idrettslag i
alliansen krever samtykke fra
Idrettsstyret.
(6) Oppløsning av en idrettslagsallianse
med påfølgende sammenslutning av
allianseidrettslaget og idrettslag(ene) til
et ordinært idrettslag, krever vedtak med
2/3 flertall på berørte årsmøter.
Sammenslutning av allianseidrettslaget
med ett eller flere idrettslag i
idrettslagsalliansen uten oppløsning av
idrettslagsalliansen krever vedtak med
2/3 flertall på berørte årsmøter.
Idrettslag i en idrettslagsallianse har ikke
adgang til å tre ut av idrettslagsalliansen.
(7) Idrettsstyret kan i særlige tilfeller gi
dispensasjon fra bestemmelsens første
ledd. Før vedtak fattes skal Idrettsstyret
innhente uttalelse fra vedkommende
særforbund. Idrettsstyret kan gi forskrift
til bestemmelsen, og kan delegere sin
myndighet etter denne bestemmelse.

-idrettslag tilknyttet alliansen har rett
til å oppnevne en person til styret i
allianseidrettslaget.

Følgende hadde ordet i saken:
John Arve Hveding – Rogaland idrettskrets
Forslaget ble foreslått trukket av forslagsstiller. Dette ble akseptert av tinget.

§ 14-6 – BESTEMMELSER OM KONKURRANSEFORBUD
Forslagsstiller:
Idrettsstyret
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Lovendringsforslag:
EKSISTERENDE ORDLYD

NY ORDLYD

§ 14-6 Bestemmelser om
konkurranseforbud

§ 14-6 Bestemmelser om
konkurranseforbud

Idrettsstyret og styret i særforbund
kan nekte organisasjonsledd og
medlem av organisasjonsledd tilsluttet
NIF rett til å utøve eller til å medvirke
i konkurrerende virksomhet gjennom
deltakelse, medlemskap eller
samarbeid med andre rettssubjekter.
Nektelse krever saklig grunn.

Idrettsstyret og styret i særforbund kan
nekte organisasjonsledd og medlem av
organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å
utøve eller til å medvirke i
konkurrerende virksomhet gjennom
deltakelse, medlemskap eller samarbeid
med andre rettssubjekter. Nektelse
krever saklig grunn.

Følgende hadde ordet i saken:
Sondre Sande Gullord – Idrettsstyret
Erik Bruun – Norges Skiforbund
Sveinung Oftedal – Oslo idrettskrets
Inger Blikra – Norges Styrkeløftforbund

Votering:
For: 14 (9,1%) Mot: 140 (90,9%). Forslaget ble ikke vedtatt.

11 BEHANDLE FORSLAG OG SAKER
FULLMAKT TIL NIFS LOVUTVALG
Forslagsstiller:
Idrettsstyret
Forslag til vedtak:
NIFs lovutvalg gis fullmakt til å redigere NIFs lov og øvrig regelverk, i henhold til vedtakene på
Idrettstinget 2021, herunder foreta nødvendige språklige endringer, korreksjoner og nye
kapittelinndelinger.
Følgende hadde ordet i saken:
Sondre Sande Gullord - Idrettsstyret
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Votering:
For: 153 (99,4%) Mot: 1 (0,6%). Forslaget ble vedtatt.

FULLMAKT TIL IDRETTSSTYRET – MIDLERTIDIGE LOVENDRINGER I
KAPITTEL 11
Forslagsstiller:
Idrettsstyret
Forslag til vedtak:
1. Idrettsstyret skal, med hjemmel i § 1-5 (2), flytte ut kapittel 11 av NIFs lov og over i et
eget regelverk.
2. Regelverk som flyttes ut av NIFs lov skal på høring hos særforbund og idrettskretser før
vedtakelse av Idrettsstyret.
Følgende hadde ordet i saken:
Erik Unaas – Idrettsstyret
Øystein Sundelin – Oslo idrettskrets

Votering:
For: 87 (56,9%) Mot: 66 (43,1%). Forslaget ble vedtatt.

INSTRUKS FOR NIFS VALGKOMITÉ
Forslagsstiller:
Idrettsstyret
Forslag til instruks:
INSTRUKS FOR NIFS VALGKOMITÉ
Valgkomiteens oppgave er å legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges
av Idrettstinget, med unntak av kandidater til valgkomiteen, jf. NIFs lov § 2-18 og § 3-4 t) og u).
1. Innledende arbeid
Så snart valgkomiteen er valgt, skal leder innkalle til et møte for planlegging av valgkomiteens
arbeid, arbeidsform og fastsettelse av en tidsplan.
2.

Møter
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Møter i valgkomiteen avholdes med den frekvens, og på den måten, komiteen selv anser
hensiktsmessig.
Det skal føres referater fra møtene, der det fremgår at komiteen har vurdert medlemmenes
habilitet.
Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling ved eventuelt forfall fra faste medlemmer.
3.

Deltakelse på møteplasser

Valgkomiteen skal blant annet delta på NIFs ledermøter og andre møteplasser for øverste
tillitsvalgte i organisasjonen, for å høre organisasjonen om deres forventninger til nytt
idrettsstyre, orientere om hvilken prosess valgkomiteen legger opp til og status i arbeidet.
4.

Henvendelse til de tillitsvalgte i NIF

Valgkomiteen skal kontakte alle tillitsvalgte for å avklare om de ønsker å ta gjenvalg for samme,
eller annet verv, i neste tingperiode, med svarfrist senest 1. november året før Idrettstinget.
5.

Forslag på kandidater

Valgkomiteen skal rette henvendelse til idrettskretser, særforbund og øvrige organisasjonsledd
og be om forslag til kandidater til alle verv som skal velges på Idrettstinget, med unntak for
kandidater til valgkomiteen, med svarfrist innen 1. januar. I henvendelsen skal valgkomiteen angi
hvilke tillitsvalgte som har ønsket gjenvalg. Komiteen kan på fritt grunnlag også vurdere andre
kandidater enn de som er foreslått.
Valgkomiteen skal utarbeide et kandidatskjema som forslagsstillere og kandidater skal fylle ut.
Skjemaet skal blant annet inneholde opplysninger om valgbarhet etter NIFs lov, eventuelle
økonomiske særinteresser, bindinger/habilitetsutfordringer og andre opplysninger som
valgkomiteen bør bli kjent med. I kandidatskjemaet skal det også oppgis hvilken eventuell
profesjonell og organisert bistand en kandidat har anvendt, betalt eller i form av tjenesteytelser.
Medlem av valgkomiteen som selv blir kandidat til verv, plikter etter NIFs lov å tre ut av
valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at
vedkommende ikke er aktuell for vervet.
6. Vurdering av kandidatene og sammensetning av de tingvalgte organene
Valgkomiteen skal vurdere om kandidaten er egnet for vervet, dvs. om kandidaten har den
nødvendige kunnskap, erfaring, motivasjon og kapasitet til å utføre tillitsvervet på en
tilfredsstillende måte. Valgkomiteen skal vurdere om det bør gjennomføres samtaler, eller
innhentes opplysninger fra forslagsstiller, kandidaten eller andre.
Valgkomiteen skal vurdere behovet for kontinuitet, og for en hensiktsmessig utskifting i de
aktuelle vervene i de tingvalgte organene.
Ved sammensetning av Idrettsstyret skal valgkomiteen, i tillegg til geografisk og aldersmessig
fordeling, og lovens krav til kjønnsfordeling og mangfold, tilstrebe å levere en innstilling som
ivaretar de forskjellige hensyn som er nødvendige for å sikre et velfungerende og representativt
idrettsstyre.
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7. Taushetsplikt og konfidensialitet
Valgkomiteens medlemmer har taushetsplikt om fortrolige forhold de gjøres kjent med i
forbindelse med sitt verv. Komiteens interne diskusjoner bør anses konfidensielle med mindre
komiteen bestemmer noe annet.
8. Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteens innstilling skal begrunnes, og den skal inneholde relevante opplysninger om de
kandidater som er innstilt, herunder idrettslag kandidaten er medlem av, og forslagsstiller(e).
Kandidater i valgkomiteens innstilling, og sammensetningen av de ulike tingvalgte organene, skal
oppfylle kravene i NIFs lov og ha akseptert sitt kandidatur.
Eventuelle dissenser skal fremgå av innstillingen.
Valgkomiteens innstilling skal være oversendt Idrettsstyret iht. den frist som er fastsatt av
Idrettsstyret for de dokumenter som skal inngå i saksdokumentene til Idrettstinget. Umiddelbart
etter oversendelse til Idrettsstyret skal innstillingen offentliggjøres på den måten komiteen finner
hensiktsmessig.
9. Etter avgivelse av innstillingen
Skulle det oppstå forhold av betydning for valgkomiteens innstilling, kan valgkomiteen vurdere
innstillingen på nytt og eventuelt avgi en revidert innstilling.
10. Deltakelse på idrettstinget
Valgkomiteens medlemmer møter på Idrettstinget.
Komiteens leder, eller det medlem lederen utpeker, redegjør for innstillingen, og hvordan
komiteen har arbeidet i tingperioden.
Ved dissens i innstillingen kan representanter både for flertallet, og for mindretallet, redegjøre
for sitt syn.
Forslag til vedtak:
Instruks for NIFs valgkomité vedtas.
Følgende hadde ordet i saken:
Erik Røste – Norges Skiforbund
Sebastian Henriksen - Idrettsstyret
Endringsforslag
Forslagsstiller: Norges Skiforbund
Forslag til vedtak:
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Som et fjerde avsnitt til under punkt 6: Valgkomiteen skal arbeide for at leder og nestleder i
hvert tingvalgte organ er av ulikt kjønn.

Votering:
Forslaget fra Idrettsstyret med endringsforslaget fra Norges
Skiforbund ble enstemmig vedtatt.

ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSLEDERS ANSVAR
Forslagsstiller:
Norges Bedriftsidrettsforbund
Forslag til vedtak:
Idrettstinget ber Norges Idrettsforbund nedsette et utvalg som vurderer behovet for å revidere
dagens lovnormer og/eller lage en veileder til lovnormene for å avklare og tydeliggjøre
arbeidsgiver- og arbeidslederansvaret i NIF/særforbund med underliggende ledd (særkretser og
idrettskretser).
Følgende hadde ordet i saken:
Lars Christian Borge – Norges Bedriftsidrettsforbund
Turid Williksen – Viken idrettskrets
Forslaget ble foreslått trukket av forslagsstiller. Dette ble akseptert av tinget.

UTGREIING OM DET SKAL SØKJAST OM Å ARRANGERE SPECIAL
OLYMPICS WORLD GAMES VINTER I NORGE
Forslagsstiller:
Vestland idrettskrets, Rogaland idrettskrets og Møre og Romsdal idrettskrets
Forslag til vedtak:
Idrettstinget ber Idrettsstyret greie ut om det skal søkjast om å få tildelt Special Olympics World
Games vinter i 2025 eller 2029 til Norge.
Følgende hadde ordet i saken:
Nils R. Sandal – Vestland idrettskrets
Vibecke Sørensen – Idrettsstyret
Inger Lilleby Fløgum – Innlandet idrettskrets
Lise Christoffersen – Viken idrettskrets
John Arve Hveding – Rogaland idrettskrets
Erik Hansen – Norges Bandyforbund
Stian Grimseth – Norges Vektløfterforbund
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Idrettsstyret ba om tingets aksept til å sende sak 11-5 og 11-6 til redaksjonskomiteen for et
omforent forslag. Dette ble akseptert av tinget.
Omforent forslag
Forslagsstiller: Vestland idrettskrets, Rogaland idrettskrets, Møre og Romsdal idrettskrets og
Idrettsstyret.
1 Idrettstinget ber Idrettsstyret utrede om det skal søkes om å få tildelt Special Olympics World
Games vinter i Norge innen 2033.
2 Idrettstinget ber idrettsstyret igangsette en prosess med særforbundene og idrettskretsene for
å utarbeide en offensiv plan for hvordan idrettstilbudet for mennesker med utviklingshemming
kan forbedres, herunder å utarbeide en forpliktende strategi- og handlingsplan for hvordan
idretts- og arrangementstilbudet nasjonalt og internasjonalt kan forbedres. Handlingsplanen
skal være klar til ledermøtet 2022, og iverksettes høsten 2022.

Votering:
For: 151 (99,3%) Mot: 1 (0,7%). Forslaget ble vedtatt.

ARRANGEMENTSSTRATEGI - IDRETT FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
Forslagsstiller:
Idrettsstyret
Forslag til vedtak:
Idrettstinget ber Idrettsstyret igangsette en prosess med særforbundene for å utarbeide en
forpliktende og offensiv strategisk plan for hvordan arrangementstilbudet – i nasjonal og
internasjonal sammenheng – kan forbedres for den aktuelle målgruppen i norsk idrett. Denne
strategiske planen skal være klar i løpet av neste tingperiode (2021-2023), og skal inneholde
strategiske vurderinger knyttet til spørsmålet om hvorvidt Special Olympics World Games skal
arrangeres i Norge.
Forslaget ble foreslått trukket av forslagsstiller under behandling av sak 11.5.
Dette ble akseptert av tinget.

FINANSIERING AV IDRETTSRÅDENE
Forslagsstiller:
Idrettsstyret
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Forslag til vedtak:
Idrettstinget ber idrettsstyret arbeide for at årsmøtene i idrettsrådene kan vedta å disponere
inntil fem prosent av lokale aktivitetsmidler (LAM) til drift og felles tiltak for idretten i sine
kommuner/idrettsråd.
Følgende hadde ordet i saken:
Erik Unaas - Idrettsstyret
Anne Lise Bratsberg – Trøndelag idrettskrets
Anita Hokholt Engh – Viken idrettskrets
Linda Myrset Dønnem – Norges Svømmeforbund
Pål Thomassen – Viken idrettskrets
Atle Magne Strandos – Viken idrettskrets
Eline Oftedal – Norges Fleridrettsforbund
Inger Blikra – Norges Styrkeløftforbund
Henriette Bismo Eilertsen – Troms og Finnmark idrettskrets
Berit Kjøll – Idrettsstyret

Votering:
For: 107 (69,9%) Mot: 46 (30,1%). Forslaget ble vedtatt.

Endringsforslag
Forslagsstiller: Fleridrettsforbundet
Idrettstinget ber idrettsstyret arbeide for idrettsrådene får bedrede vilkår gjennom
administrative midler fra kilder som ikke er øremerket aktivitet. Midler bør være forutsigbare
og langsiktige.
Forslagsstiller trakk sitt forslag da forslaget fra Idrettsstyret ble vedtatt.

IDRETTSKRETSENE SOM EGEN BUDSJETTPOST PÅ
SPILLEMIDDELSØKNADEN
Forslagsstiller:
Rogaland idrettskrets

Forslag til vedtak:
Idrettstinget oppfordrer kulturdepartementet til å anerkjenne norsk idretts geografiske
representasjon, og i framtiden vise vilje til å skille mellom NIF sentralt og idrettskretsene i post
5.1., spillemiddelfordelingen.
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Følgende hadde ordet i saken:
Staale Grude Haaland – Rogaland idrettskrets

Votering:
For: 59 (38,8%) Mot: 93 (61,2%) Forslaget ble ikke vedtatt.

REGISTRERING AV GENERELLE TRIM- OG MOSJONSAKTIVITETER I NORSK
IDRETT
Forslagsstiller:
Trøndelag idrettskrets
Forslag til vedtak:
Norsk idretts sentrale plattform for aktivitetsregistrering «SportsAdmin» skal tilrettelegges slik
at idrettslagenes generelle trim- og mosjonsaktiviteter skal kunne registreres på linje med all
annen idrettsaktivitet f.o.m. 2022.
Følgende hadde ordet i saken:
Hanna Blengsli Kværnø – Trøndelag idrettskrets
Runar Bålsrud – Norges Friidrettsforbund
Hilde Stokke – Viken idrettskrets
Grethe Fossli – Norges Bedriftsidrettsforbund
Dag Ausen – Norges Orienteringsforbund
Brit Ingebjørg Fossli – Agder idrettskrets
Mette Moen Knutsen – Norges Motorsportforbund
Hanna Blengsli Kværnø – Trøndelag idrettskrets

Votering:
For: 143 (93,5%) Mot: 10 (6,5%). Forslaget ble vedtatt.

INTERNASJONAL STRATEGI
Forslagsstiller:
Idrettsstyret
Forslag til vedtak:
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Idrettstinget vedtar det framlagte forslaget til internasjonal strategi. Videre ber Idrettstinget om
at tilhørende veileder og code of conduct ferdigstilles og publiseres innen utgangen av 2021.
Følgende hadde ordet i saken:
Sebastian Henriksen – Idrettsstyret
Anne Lise Bratsberg – Trøndelag idrettskrets
Andreas Vik Haugen – Viken idrettskrets
Astrid Uhrenholdt Jacobsen – Idrettsstyret
Ola Keul – Norges Brettforbund
Terje Svendsen – Norges Fotballforbund
Alexander Eriksson – Innlandet idrettskrets
Berit Kjøll – Idrettsstyret
Endringsforslag:
Forslagsstiller: Trøndelag idrettskrets
Side 9 i strategien:
Norsk idrett vil: siste kulepunkt på ytringsfrihet – slette fire ord:
Ikke se det naturlig å sanksjonere mot utøvere som gjennomfører markeringer for
menneskerettigheter, inkludering og likeverd i forbindelse med konkurranser, seremonier eller
på seierspallen, og som konsekvens av dette, gå i dialog med andre aktører om justeringer av
regelverk for dette.
Norsk idrett vil: Første kulepunkt på likestilling, inkludering og ikke-diskriminering – skrive
om:
Jobbe for økt mangfold, og minimum 40% deltagelse av hvert kjønn representativt utvalg i
internasjonale styrer, komiteer, og utvalg.
Endringsforslag:
Forslagsstiller: Idrettsstyret (Astrid Uhrenholdt Jacobsen på vegne av Utøverkomiteen)
Strykningsforslag:
Under kapittelet ytringsfrihet for idrettsutøvere;
Idretten vil: kulepunkt 3 strykes.

Votering:
Endringsforslag fra Utøverkomiteen
For: 49 (32,7%) Mot: 101 (67,3%). Endringsforslaget ble ikke vedtatt.
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Votering
Endringsforslag fra Trøndelag idrettskrets
Siste kulepunkt ytringsfrihet:
For: 88 (58,3%) Mot:63 (41,7%). Endringsforslaget fra Trøndelag
idrettskrets ble vedtatt.
Første kulepunkt på likestilling, inkludering og ikke-diskriminering:
For: 43 (28,9%) Mot: 106 (71,1%). Endringsforslaget fra Trøndelag
idrettskrets ble ikke vedtatt.

Votering:
Forslag fra Idrettsstyret med endringsforslag fra Trøndelag idrettskrets
For: 141(94,0%) Mot: 9 (6%). Forslaget ble vedtatt.

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SIMULERT HØYDE I NORSK IDRETT
Forslagsstiller:
Idrettsstyret
Forslag til retningslinjer:
RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SIMULERT HØYDE I NORSK IDRETT
Idrettstinget 2021 vedtok å oppheve norsk idretts forbud mot opphold i simulert høyde. I vedtaket
ble det også besluttet at det skal utarbeides retningslinjer som skal sikre trygg og forsvarlig bruk,
samt avklare ansvarsforhold knyttet til bruken av simulert høyde.
I tråd med idrettstingets vedtak har en bredt sammensatt gruppe utarbeidet anbefalingene og det
er i dette arbeidet også innhentet råd og innspill fra Antidoping Norge.
Bruk av simulert høyde vil kun være aktuelt for et fåtall utøvere. Å bruke simulert høyde uten at
anbefalingene i retningslinjene følges, kan virke prestasjonshemmende og kan innebære en
potensiell helserisiko.
Anbefaling om faglig kunnskap
Det anbefales at:
•

Utøver (og trener) har rådført seg med fagpersonell i Olympiatoppen og at begrunnelsen
for bruk er grundig vurdert ut fra et helhetlig perspektiv.
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•

Utøver (og trener) tilegner seg særs god kunnskap om effekten av simulert høyde,
herunder kost- nytteverdi og at simulert høyde ikke må tillegges så stor betydning at det
reduserer påvirkning av daglige trening, restitusjon og kosthold.

Anbefaling om hensiktsmessig bruk av simulert høyde
Det anbefales at:
•

•
•

•

Simulert høyde kun benyttes hos utøvere som befinne seg på et svært høyt internasjonalt
nivå, herunder prestasjonsnivå som kvalifiserer til uttak/deltakelse i OL, Paralympics,
seniormesterskap i VM, EM eller tilsvarende.
Treningstilstanden har vært stabilt fremragende over tid før man benytter simulert høyde.
At arbeidet innen trening, restitusjon, prestasjonsernæring og øvrige sentrale
prestasjonsvariabler ellers befinner seg på et svært godt og stabilt nivå før man benytter
simulert høyde.
Simulert høyde ikke tas i bruk før utøver har blitt vurdert for allmenn helsetilstand av
medisinsk helsepersonell.

Anbefaling om kommunikasjon
Det anbefales at:
•
•

Utøver (og trener) åpent kommuniserer om bruk av simulert høyde.
Det tydelig kommuniseres fra særforbundene at simulert høyde kun anses velegnet for
utøvere på høyt internasjonalt nivå.

Anbefaling om registrering av bruk
Bruk av simulert høyde kan i likhet med opphold i naturlig høyde påvirke utøvernes blodverdier
og blodprofil, og god rapportering om benyttelse av treningsmetoden er derfor viktig.
Det anbefales at:
•
•

Utøvers bruk av simulert høyde registreres hos vedkommende særforbund
Meldepliktig utøver gir utøverinformasjon om bruk av simulert høyde til Antidoping
Norge

Ansvar
Det slås fast at:
•

Det er utøver som bærer ansvaret ved bruk av simulert høyde

Forslag til vedtak:
Idrettstinget vedtar retningslinjene for bruk av simulert høyde i norsk idrett.
Følgende hadde ordet i saken:
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Vibecke Sørensen – Idrettsstyret
Marianne Frantzen – Innlandet idrettskrets
Ståle Vaag – Trøndelag idrettskrets
Runar Bålsrud – Norges Friidrettsforbund
Lars Trælvik – Oslo idrettskrets
Vibecke Sørensen - Idrettsstyret
Endringsforslag
Forslagsstiller: Innlandet Idrettskrets
Anbefaling Forventning om faglig kunnskap
Det anbefales forventes at:
• Utøver (og trener) har rådført seg med fagpersonell i Olympiatoppen og at begrunnelsen for
bruk er grundig vurdert ut fra et helhetlig perspektiv.
• Utøver (og trener) tilegner har tilegnet seg særs god kunnskap om effekten av simulert høyde,
herunder kost-nytteverdi og at simulert høyde ikke må tillegges så stor betydning at det
reduserer påvirkning av daglig trening, restitusjon og kosthold.
Anbefaling Forventning om hensiktsmessig bruk av simulert høyde
Det anbefales forventes at:
• Simulert høyde kun benyttes hos utøvere som befinner seg på et svært høyt internasjonalt
nivå, herunder prestasjonsnivå som kvalifiserer til uttak/deltakelse i OL, Paralympics,
seniormesterskap i VM, EM eller tilsvarende.
• Treningstilstanden har vært stabilt fremragende over tid før man benytter simulert høyde.
• At arbeidet Arbeidet innen trening, restitusjon, prestasjonsnæring og øvrige sentrale
prestasjonsvariabler ellers befinner seg på et svært godt og stabilt nivå før man benytter
simulert høyde.
• Simulert høyde tas ikke ikke tas i bruk før utøver har blitt vurdert for allmenn helsetilstand av
medisinsk helsepersonell.
Anbefaling Forventning om kommunikasjon
Det anbefales forventes at:
• Utøver (og trener) åpent kommuniserer om bruk av simulert høyde.
• Det tydelig kommuniseres fra særforbundene at simulert høyde kun anses velegnet for utøvere
på høyt internasjonalt nivå.
Anbefaling Forventning om registrering av bruk
Bruk av simulert høyde kan i likhet med opphold i naturlig høyde påvirke utøvernes blodverdier
og blodprofil, og god rapportering om benyttelse av treningsmetoden er derfor viktig.
Det anbefales forventes at:
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• Utøvers bruk av simulert høyde registreres hos vedkommende særforbund.
• Meldepliktig utøver gir utøverinformasjon om bruk av simulert høyde til Antidoping Norge.
Endringsforslaget ble foreslått trukket av forslagsstiller. Dette ble akseptert av
tinget.
Endringsforslag
Forslagsstiller: Trøndelag idrettskrets
Foreslår at man i vedtaket skifter ut ordet "Anbefaling" med ordet "Retningslinjer" og at man i
teksten fletter inn ordet "Skal" på egnede steder.
Ny tekst:
Retningslinjer om faglig kunnskap.
* Utøver (og trener) skal rådføre seg med fagpersonell i Olympiatoppen og at begrunnelsen for
bruk er grundig vurdert ut fra et helhetlig perspektiv.
* Utøver (og trener) skal tilegne seg særs god kunnskap om effekten av simulert høyde,
herunder kost- nytteverdi og at simulert høyde ikke må tillegges så stor betydning at det
reduserer påvirkning av daglig trening, restitusjon og kosthold.
Retningslinjer om hensiktsmessig bruk av simulert høyde.
* Simulert høyde kan kun benyttes av utøvere som befinner seg på et svært høyt internasjonalt
nivå, herunder prestasjonsnivå som kvalifiserer til uttak/deltakelse i OL, Paralympics,
seniormesterskap i VM, EM eller tilsvarende.
*....Ingen endring av opprinnelig tekst.
*....Ingen endring av opprinnelig tekst.
* Simulert høyde skal ikke taes i bruk før utøver har blitt vurdert for almenn helsetilstandav
medisinsk helsepersonell.
Retningslinjer om kommunikasjon.
* Utøver (og trener) skal åpent kommunisere om bruk av simulert høyde.
* Det skal tydelig kommuniseres fra særforbundene at simulert høyde kun anses velegnet for
utøvere på høyt internasjonalt nivå.
Retningslinjer om registrering av bruk.
* Utøvers bruk av simulert høyde skal registreres hos vedkommendes særforbund.
Meldepliktig utøver skal gi utøverinformasjon om bruk av simulert høyde til Antidoping Norge.
Ansvar
Ingen endringer
Endringsforslaget ble foreslått trukket av forslagsstiller. Dette ble akseptert av
tinget.
Omforent forslag
Forslagsstiller: Idrettsstyret, Innlandet idrettskrets og Trøndelag idrettskrets
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RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SIMULERT HØYDE
Idrettstinget 2021 vedtok å oppheve norsk idretts forbud mot opphold i simulert høyde. I vedtaket
ble det også besluttet at det skal utarbeides retningslinjer som skal sikre trygg og forsvarlig bruk,
samt avklare ansvarsforhold knyttet til bruken av simulert høyde.
I tråd med idrettstingets vedtak har en bredt sammensatt gruppe utarbeidet retningslinjene og det
er i dette arbeidet også innhentet råd og innspill fra Antidoping Norge.
Det kan generelt antas at kun et fåtall utøvere vil ha utbytte av bruk av simulert høyde. Å bruke
simulert høyde uten at retningslinjene følges, kan virke prestasjonshemmende.
Retningslinjene iverksettes umiddelbart etter vedtak og evalueres i løpet av Tingperioden
Om faglig kunnskap
•
•

Utøver (og trener) skal rådføre seg med fagpersonell i Olympiatoppen og begrunnelsen for
bruk skal være grundig vurdert ut fra et helhetlig perspektiv
Utøver (og trener) skal tilegne seg særs god kunnskap om effekten av simulert høyde,
herunder faglig nytteverdi. Simulert høyde må ikke tillegges så stor betydning at det
reduserer påvirkning av daglige trening, restitusjon og kosthold
Om hensiktsmessig bruk av simulert høyde

•

•
•
•
•

Simulert høyde bør kun benyttes hos utøvere som befinner seg på et svært høyt
internasjonalt nivå, herunder prestasjonsnivå som kvalifiserer til uttak/deltakelse i OL,
Paralympics, seniormesterskap i VM, EM eller tilsvarende
Treningstilstanden skal ha vært stabilt fremragende over tid før man benytter simulert
høyde
Arbeidet innen trening, restitusjon og prestasjonsernæring skal befinne seg på et svært
godt og stabilt nivå før man benytter simulert høyde
Simulert høyde skal ikke tas i bruk før utøver har blitt vurdert for allmenn helsetilstand
Det skal ha vært jobbet systematisk med de viktigste andre sentrale prestasjonsvariabler,
før man benytter simulert høyde
Om kommunikasjon

•
•

Utøver (og trener) skal åpent kommunisere om bruk av simulert høyde
Det skal tydelig kommuniseres fra særforbundene at simulert høyde kun anses velegnet
for eliteutøvere
Om registrering av bruk

Bruk av simulert høyde kan i likhet med opphold i naturlig høyde påvirke utøvernes blodverdier
og blodprofil, og god rapportering om benyttelse av treningsmetoden er derfor viktig
•
•

Utøvers bruk av simulert høyde skal registreres hos vedkommende særforbund som
videreformidler informasjonen om dette til Antidoping Norge
Meldepliktig utøver gir utøverinformasjon om bruk av simulert høyde til Antidoping
Norge
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Om ansvar
•

Det er utøver som bærer ansvaret ved bruk av simulert høyde

Votering:
For: 146 (98,6%) Mot: 2 (1,4%). Det omforente forslaget ble vedtatt.

12 VELGE MEDLEMMER TIL NIFS ETISKE RÅD OG NIFS
PÅTALENEMND
Valgkomiteens leder Terje Roel redegjorde for valgkomiteens innstilling.

NIFS ETISKE RÅD
Valgperioden for NIFs etiske råd er 2021-2025.
Nestleder

Lena Schrøder

Vålerenga Ishockey

Medlem

Nosizwe Lise Baqwa

Sagene IF

Medlem

Finn Badou Jor

Ullern IL

Medlem

Heidi Ysen

Gjerpen Håndball og Odd Ballklubb

Medlem

Inger Marie Lid

Oslo IL

Medlem

Gudmund Skjeldal

Bulken IL

Medlem

Therese Marie Ignacio Bjønnaas

Trondheim Kampsportklubb

Medlem

Casper Width

Fredrikstad Basketballklubb

Dirigenten viste til det antallet medlemmer som valgkomiteen har innstilt på i NIFs etiske råd,
og ba om tingets aksept til at det velges det antall medlemmer som valgkomiteen har innstilt på.
Tinget aksepterte dette.

Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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NIFS PÅTALENEMND
Valgperioden for NIFs påtalenemnd er 2021-2023.
Nestleder

Wenche Merethe Kåsa

IL Skarphedin

Medlem

Linn-Marie Grymyr Dahl

Sædalen IL

Medlem

Jan Kildahl

Asker Triathlon Klubb

Medlem

Faraz Ahmed Ali

Vålerenga IF

Medlem

Trude Antonsen

Rustad IL

Medlem

Nicolai Løland Dolva

Lillehammer Ishockeyklubb

Medlem

Muhammed Saqib Rizwani

Friends Cricket Club

Medlem

Lisa Mari Løkke

IL Heming

Dirigenten viste til det antallet medlemmer som valgkomiteen har innstilt på i NIFs
påtalenemnd, og ba om tingets aksept til at det velges det antall medlemmer som valgkomiteen
har innstilt på. Tinget aksepterte dette.

Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

13 RESOLUSJON
Dirigenten ba om tingets aksept til behandling av resolusjonen. Tinget aksepterte dette.

Sammen om Norges viktigste arena
Idretten er en viktig del av løsningen for hvordan vi skal bygge opp samfunnet igjen etter
korona – og hvordan vi sammen skal bygge gode, bærekraftige samfunn i fremtiden.
Norsk idrett er Norges viktigste mangfolds- og inkluderingsarena. Vi er fortsatt bekymret
for medlemssituasjonen, aktivitet og frivillig virke etter koronatiden, og må sikre at frivillige
som gir av sin tid og involverer seg i barn og unges idrettsaktivitet og oppvekstsvilkår,
fortsatt er til stede og aktive. Fravær av inntekt og arbeid har gjort at flere barn vokser opp i
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familier med lav inntekt. Økonomi og utenforskap er etter korona en enda større barriere
for deltakelse i fritidsaktiviteter.
Anlegg er en grunnleggende forutsetning for idrett. I dag er situasjonen at vi har et stort
etterslep fordi anleggsfinansieringen gjennom spillemiddelordningen ikke er tilstrekkelig.
Dette er beskrevet i Hurdalsplattformen, men må følges opp med planlegging og
finansiering over statsbudsjettet. Flere og riktige anlegg som bidrar til idrettsmangfoldet er
også et tiltak for å få ned prisene i barne- og ungdomsidretten.
Full rettighetsfestet momskompensasjon har vært en av norsk idretts viktigste fanesaker de
siste årene. Vi er derfor svært fornøyde med at dette nå vil iverksettes. Full rettighetsfestet
momskompensasjon vil øke forutsigbarheten til idrettslagene som ønsker å bygge egne
anlegg, og vil samtidig frigjøre midler som kan redusere kostnadene ved deltakelsen i
idrettsaktivitet.
Norsk idrett er en av de viktigste faktorene til fortsatt god folkehelse. At 93% av alle barn og
unge har vært innom den organiserte idretten, er et fantastisk utgangspunkt for å skape
idrettsglede for alle. Idretten er en inkluderings- og fellesskapsarena som er viktig for fysisk
og psykisk helse. Ved siden av skoleverket er idretten den viktigste bidragsyter for et fysisk
aktivt samfunn. For å sikre livslang idrettsglede for alle ønsker vi å finne gode
samarbeidsarenaer om idrett og helse, med nyvalgt regjering og Storting.
Idretten er bygd på kraften som ligger i fellesskap og deltakelse. Idrettslagenes fellesskap
gir mening, påvirker psykisk helse og sosiale forhold, og bidrar til å gi hverdagen struktur
og innhold for mange mennesker. Dette krever et godt og aktivt samarbeid mellom idrett og
myndigheter.
•
•
•
•
•
•

Tinget i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité forventer at
regjeringen iverksetter full rettighetsfestet momskompensasjon med effekt fra 2022.
Tinget ber regjeringen arbeide for å styrke spillemiddelordningen for finansiering av
anleggsbygging, gjennom tilførsel av tilleggsressurser over statsbudsjettet.
Tinget ber regjeringen ferdigstille arbeidet med en idrettsmelding, og sikre god
involvering og inkludering av berørte parter.
Tinget ber regjeringen sikre at stimulerings- og støtteordninger som konsekvens av
koronapandemien, opprettholdes så lenge det er nødvendig.
Tinget forventer at regjeringen fortsetter arbeidet med realisering av
Fritidserklæringen, og sikrer ordninger som uten stigma kan støtte enkeltbarn, slik
at alle barn får mulighet til å delta i fritidsaktivitet.
Tinget ber regjeringen iverksette én time daglig fysisk aktivitet i skolen, slik det er
beskrevet i Hurdalsplattformen.

Følgende hadde ordet i saken:

Zaineb Al-Samarai - Idrettsstyret
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Votering:
Resolusjonen ble enstemmig vedtatt.

***

AVSLUTNING
President Berit Kjøll avsluttet det ekstraordinære idrettstinget søndag 17. oktober
2021.

Sted

Dato

Sted

Dato

_____________

____________

Inger Lise Brones

Olav Skrudland
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