PROTOKOLL

Idrettsstyrets møte nr. 3, 13. september 2021 (2021 - 2023)/
Teams
Deltok:
Berit Kjøll, Vibecke Sørensen (bortsett fra sak 25), Sondre Sande Gullord (bortsett fra sak
28), Ole R. Jørstad, Astrid U. Jacobsen (bortsett fra sakene 25, 26, 28 og 29), Astrid
Strandbu, Elisabeth Faret (bortsett fra sak 28), Erik M. Unaas, Kristin K. Aasen, Sebastian
Henriksen, Åsmund Sæbøe (bortsett fra sakene 28 og 29), Marco Elsafadi (bortsett fra sakene
28 og 29) og Zaineb Al-Samurai.
Meldt forfall: Sara Stokken Rott
Fra administrasjonen: Rune Midthaug, Magnus Sverdrup, Linda Jacobsen (referent), Finn
Aagaard og påtroppende generalsekretær Nils Einar Aas.
Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 3 (2021-2023) 13. september 2021 kl. 07.45.
Møtet var vedtaksført. Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn i saklisten.

Sak 25: Godkjenne innkalling og sakliste
Idrettspresidenten innledet til saken.
Vedtak:
1. Innkallingen ble godkjent.
2. Saklisten ble godkjent.

Sak 26: Ekstraordinært idrettsting – Opptak av Norges E-sportforbund
Idrettspresidenten innledet til saken.

Advokat i NIFs juridiske avdeling, Tord Jordet orienterte videre i saken.
Det er nå avklart at Norges E-sportforbund ønsker å trekke saken, og at de heller ønsker å få
behandlet spørsmålet om opptak i NIF under Idrettstinget i 2023.
Det er på den bakgrunn naturlig at denne saken trekkes som sak på det ekstraordinære
idrettstinget i oktober 2021.
Vedtak:
1. Idrettsstyret fremmer forslag om at sak 16.3 på det ekstraordinære idrettstinget
trekkes, og at Idrettsstyret tilrettelegger for at Norges E-sportforbund kan fremme
en ny søknad til Idrettstinget 2023.
2. Generalsekretæren utarbeider et forslag til mandat for E-sportutvalgets arbeid frem
mot Idrettstinget 2023.

Sak 27: Ekstraordinært idrettsting –Norsk idretts internasjonale strategi for å
fremme idrettens verdier og samfunnsrolle
Idrettspresidenten innledet til saken.
Idrettsstyremedlem Sebastian Henriksen, som har vært idrettsstyrets representant i
arbeidsgruppa som har utarbeidet forslaget til norsk idretts internasjonale strategi, orienterte
på et overordnet nivå om arbeidsgruppens arbeid.
Deretter redegjorde arbeidsgruppens leder, Bård Glad Pedersen, for de viktigste sidene ved
strategiens innhold.
På bakgrunn av styrets ønske om at NIFs utøverkomité skulle få behandle saken i et eget
møte, ble det besluttet at idrettsstyret fatter et endelig vedtak i saken onsdag 15. september
2021. I mellomtiden har utøverkomiteen gjennomført et møte hvor saken blir diskutert.
Saken ble gjenopptatt for endelig behandling i idrettsstyret onsdag 15. september kl. 21.00 på
Teams.
Idrettsstyret fikk en redegjørelse om utøverkomiteens synspunkt, og da særlig med hensyn til
kapitelet om utøvernes ytringsfrihet. Idrettsstyret gav på den bakgrunn et konkret
endringsforslag til arbeidsgruppen, som arbeidsgruppen behandlet og samtykket til samme
kveld.
Vedtak:
1. Idrettsstyret vedtok å oversende forslaget til internasjonal strategi til det
ekstraordinære idrettstinget 16.og 17. oktober 2021.
2. Idrettsstyret ba Generalsekretæren om å følge opp arbeidet med en tilhørende
veileder og code of conduct, og ba om at arbeidet ferdigstilles innen utgangen av
2021.

Sak 28: Ekstraordinært idrettsting – Retningslinjer for anvendelse av simulert
høyde
Idrettspresidenten innledet til saken.
Leder av arbeidsgruppen som har jobbet med å utarbeide forslag til retningslinjer for
anvendelse av simulert høyde i norsk idrett, NIFs 1. visepresident Vibecke Sørensen,
orienterte om utvalgets arbeid og forslag til retningslinjer.
Medlem av arbeidsgruppen, toppidrettssjef Tore Øvrebø, gav også sine innspill i møtet.
Idrettsstyret uttrykte tilfredshet med arbeidet som arbeidsgruppen har gjort, og sluttet seg til
at retningslinjene legges frem for det ekstraordinære idrettstinget 16. og 17. oktober 2021.
Vedtak:
1. Idrettsstyret vedtok å legge arbeidsgruppens forslag til retningslinjer for bruken av
simulert høyde i norsk idrett frem for ekstraordinært idrettsting 2021 i samsvar
med vedtaket i sak 18.14 på Idrettstinget 2021.

Sak 29: Saksdokumenter til ekstraordinært idrettsting 2021
Idrettspresidenten innledet til saken.
NIFs organisasjonssjef, Gro Holstad, orienterte videre i saken.
Ekstraordinært idrettsting avholdes 16.-17. oktober 2021, og sakspapirene sendes
organisasjonen senest 16. september. Sakene ble flyttet fra ordinært Idrettsting i mai til
ekstraordinært idrettsting i oktober, og sakene er i sin helhet lagt inn i nytt saksdokument.
Det ble på ordinært ting vedtatt en oppfølging av tre saker (ref. sak 26, 27 og 28 i dette
styremøtet) frem til ekstraordinært idrettsting, disse sakene er behandlet som egne saker på
dette styremøtet, og vil bli lagt inn i hoveddokumentet etter styremøtet.
Vedtak:
1. Idrettsstyret vedtok saksdokumentene til ekstraordinært idrettsting 2021.

___________________________________________________________

Det ble gjennomført en pressebrief for media og organisasjonen om sakene nr. 27 og nr. 28
den 16. september 2021.
Neste ordinære styremøte er 23. september 2021.

