PROTOKOLL
Ekstraordinært idrettsstyremøte nr. 23 (2019-2021)
26. april 2021 / Teams
Deltok:
Berit Kjøll, Vibecke Sørensen, Johann Olav Koss, Astrid Strandbu, Elisabeth Faret, Emilie
Zakariassen Hansen, Ole Jørstad, Kathe Langvik, Kristin Kloster Aasen, Sebastian
Henriksen, Sondre Sande Gullord, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Zaineb Al-Samarai.
Forfall: Erik Unaas
Fra administrasjonen: Karen Kvalevåg, Magnus Sverdrup, Finn Aagaard og Linda Jacobsen
(referent).
Presidenten åpnet ekstraordinært idrettsstyremøte nr. 23 (2019-2021) 26. april 2021
kl. 18.00.
Møtet var vedtaksført.
Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling.

Sak 209: Godkjenne innkalling og sakliste
Vedtak:
1. Innkallingen ble godkjent.
2. Saklisten ble godkjent.

Sak 210: Idrettstinget 2021 – Saksdokumenter
Generalsekretæren innledet til saken. NIFs jurist, Tord Jordet, og NIFs organisasjonssjef Gro
Holstad, deltok under den videre behandlingen av saken.

Det ble foreslått at Idrettsstyret fremmer et forslag til tinget om å innføre overlappende
valgperioder for valgkomiteen, slik det også er for Idrettsstyret (ref. tingsak 17.17). Formålet
er å sikre kontinuitet i valgkomiteens arbeid, og det foreslås at leder av valgkomiteen følger
samme valgperiode som idrettspresidenten.
I tillegg vil idrettsstyret, i denne tingsaken, fremme forslag om at alle medlemmene av
valgkomiteen velges av hele idrettstinget. Halvparten av medlemmene som velges til
valgkomiteen skal imidletid være innstilt etter forslag fra idrettskretser og halvparten etter
forslag fra særforbund.
Idrettsstyret sluttet seg til det reviderte tingforslaget fra Idrettsstyret vedr. NIF og
antidopingarbeid (ref. tingsak 18.12), samt den reviderte begrunnelsen i tingsak 18.6.
Vedtak:
Idrettsstyret godkjente fremlagte reviderte forslag, med tillegget som fremkom i møtet, og
begrunnelse i sak 17.17 og 18.12 til Idrettstinget, samt revidert begrunnelse til sak 18.6.

Sak 211: Idrettstinget 2021 – Innstille forslag til valgkomité
Generalsekretæren innledet til saken. NIFs organisasjonssjef, Gro Holstad, orienterte videre i
saken.
I henhold til NIFs lov § 2-18, skal Idrettsstyret fremme forslag til ny valgkomité til
Idrettstinget i 2021, jf. NIFs lov § 3-4 u), femte strekpunkt.
På Idrettsstyremøte nr. 18, sak 148 (2019-2021), den 19. januar 2021, og med ytterligere
presisering i styremøte nr. 19, sak 160 (2019-2021), den 9. februar 2021, ble prosessen frem
til innstilling av kandidater vedtatt.
Det ble på forrige idrettsstyremøte lagt frem en anbefaling om at styret fremmer forslag til ny
komité basert på idrettsstyrets forslag til ny sammensetning. Det vil si at man fremmer
forslag på leder, nestleder, 8 styremedlemmer pluss 2 varamedlemmer, fordelt på følgende
måte:
• Leder
• Nestleder
• 4 representanter fra særforbund
• 4 representanter fra idrettskretser
• 1 vararepresentant fra særforbund
• 1 vararepresentant fra idrettskrets
Idrettsstyret diskuterte, på bakgrunn av innkomne forslag, innstilling til Idrettstinget på
valgkomité for perioden 2021-2023.
Vedtak:
Idrettsstyret innstiller følgende forslag til valgkomite for perioden 2021-2023:
• Terje Roel - leder
• Astrid Waaler Kaas - nestleder
• Mona Adolfsen
• Mads Stian Hansen
• Cidi Nzita

•
•
•
•
•
•
•

Marcela Bustos
Morten Søgård (vara – særforbund)
Rigmor Hansen Aarrestad
Marius Gisvold
Trond Inge Haugen
Marit Roland
Turid Williksen (vara – idrettskrets)

Sak 212: Eventuelt
• Næringslivsavtalen:
Idrettspresidenten orienterte idrettsstyret om intensjonsavtalen som nå er inngått
mellom NHO, LO, Norges idrettsforbund og Innovasjon Norge for å gi både norsk
næringsliv og idretten økt konkurransekraft.
Det vil bli etablert en egen ressursgruppe med representasjon fra blant annet
idrettsstyret.
•

100 millioner kroner til nytt nasjonalt toppidrettssenter:
Idrettspresidenten orienterte idrettsstyret om at Sparebankstiftelsen DNB gir en gave
på 100 millioner til nytt nasjonalt toppidrettssenteret. I tillegg gir stiftelsen 15,45
millioner til videreføring av Trenerløftet.

•

Sak vedr. Norges Motorsportforbund:
Idrettspresidenten orienterte idrettsstyret om status og videre oppfølging av den
organisasjonsmessige saken knyttet til Norges Motorsportforbund.

•

Ansettelsesprosess ny generalsekretær
Idrettspresidenten orienterte om den videre involverings- og forankringsjobben
knyttet til ansettelse av ny generalsekretær.

•

Stiftelsen VI:
Generalsekretæren og idrettspresidenten orienterte om utviklingen i saken vedr.
Stiftelsen VI. Dette er en svært kritisk økonomisk situasjon for NIF, og siste frist før
det må tas ansvarlige økonomiske grep fra NIFs side er 30. april.

Neste idrettsstyremøte vil avholdes 6. mai 2021.

