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Til stede:
Fra Idrettsstyret: Tom Tvedt, Oddvar Johan Jensen, Guri Ramtoft, Jorodd Asphjell
(ikke tilstede under sak 372, 373, 374, ISF-sak 9 og deler av sak 370), Kjartan Haugen,
Mads Andreassen, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Marit Roland, Sigbjørn
Johnsen (ikke sak 369), Sondre Sande Gullord og Vibecke Sørensen (ikke tilstede sak
371, 372, 373, 374 og 375 og deler av sak 370, under deler av sak 370 og samt ISF-sak 9)
Fra NIFs administrasjon: Karen Kvalevåg, Rune Midthaug, Finn Aagaard og Anne
Kristine Soltvedt (referent)
Meldt forfall:
Kristin Kloster Aasen og Anne Berit Figenschau (sistenevnte tilstede via skype på sak
371 og sak 370 under behandlingen av idrettsstyrets forslag til idrettstinget anleggspolitiske mål)

Presidenten åpnet IS-møte nr. 46 (2015-2019) kl. 08.00. Møtet var vedtaksført.
Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.
Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling i dette styremøtet.

Sak 369: Protokoller og referater
Vedtak:
1. Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte 43 (2015-2019),
11. mars 2019
2. Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte 44 (2015-2019) skriftlig behandling 19.-27.
mars 2019
3. Idrettsstyret tok protokoll fra kontrollkomiteens møte 14. mars 2019 til orientering
4. Idrettsstyret tok referat fra presidentskapets møte
21. april 2019 til orientering

Sak 370: Idrettstinget 2019
Idrettsstyret behandlet en rekke saker til tinget.
Idrettsstyret vil fremme forslag til følgende resolusjon på Idrettstinget 2019:
1. Norsk idrett stiller seg bak enerettsmodellen som sterkt bidrar til ansvarlighet i
forebygging av spillavhengighet, og samtidig gir forutsigbare inntekter til idrett,
kultur og humanitære organisasjoner. Idrettstinget støtter derfor myndighetenes
intensivering av kampen mot pengespill som er ulovlige i Norge og tiltakene for å
forhindre markedsføring av disse.
2. Det er en grunnleggende forutsetning for medlemskap, tillitsverv og deltakelse i norsk
idrett, å opptre lojalt i samsvar med idrettens verdigrunnlag, regelverk og vedtak.
Idrettstinget anser det som en klart illojal handling mot norsk idrett å markedsføre,
eller på annen måte bidra til å fremme ulovlige pengespill.
Idrettsstyrets begrunnelse for resolusjonen:
Idrettstinget og ledermøtet har tidligere uttrykt støtte til enerettsmodellen, og har oppfordret
myndighetene til å intensivere arbeidet med å få stoppet markedsføring av ulovlige pengespill.
Det er viktig for norsk idrett å utrykke støtte til det arbeidet myndighetene nå gjør på dette
området, og å signalisere dette til allmennheten. Samtidig er det viktig å få med seg hele norsk
idrett i en stor felles dugnad for å understøtte enerettsmodellen, i visshet om at modellen er et
godt virkemiddel for å forebygge spillavhengighet og at den sikrer norsk idrett forutsigbare og
gode rammevilkår.
Idrettsstyret har i tingperioden fattet vedtak for å understøtte enerettsmodellen, og for å
synliggjøre ansvaret for lokal oppfølging av idrettens verdigrunnlag, regelverk og vedtak. Det
anses hensiktsmessig at intensjonen bak disse vedtakene også vedtas av Idrettstinget, for å
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ytterligere understreke organisasjonens samlede ansvar for oppfølgingen. En slik resolusjon vil
være viktig signal fra norsk idrett til arbeidet med ny stortingsmelding om idrett.
Det ble det tatt dissens knyttet idrettsstyrets innstillinger til de følgende lovendringsforslag:
§ 2-4 (1) forslag fra idrettsstyret – flertallet stemte for idrettsstyrets forslag. Et mindretall på
fire, bestående av Jorodd Asphjell, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Guri Ramtoft og Marit
Roland ønsket å stryke siste setning: For idrettslag får bestemmelsen bare anvendelse for
styre, valgkomité, kontrollkomité og ved representasjon til ting/årsmøter i overordnet
organisasjonsledd.
§ 2-4 (3) forslag fra idrettsstyret - flertallet stemte for, et mindretall på to bestående av Sondre
Sande Gullord og Marcela Montserrat Fonseca Bustos ønsket å fjerne siste setning: Tinget kan
likevel godkjenne den fremmøtte delegasjonen dersom det foreligger uforutsette forhold
utenfor organisasjonsleddets kontroll.
§ 3-1 forslag fra Norges Curlingforbund – flertallet stemte for å støtte forslaget om at
Idrettstinget avholdes hvert annet år. Et mindretall på fire bestående av Tom Tvedt, Jorodd
Asphjell, Marcela Montserrat Fonseca Bustos og Guri Ramtoft ønsket å videreføre Idrettsting
hvert fjerde år. Denne dissensen gjelder alle forslag som omhandler toårig tingperioder, som
for eksempel i § 3-4 (1) forslag om ny bokstav t) Idrettsstyret velges for fire år med
overlappende valgperioder, slik at President, 1. visepresident, og fire styremedlemmer velges
på samme ting.
President, 1.visepresident og fire styremedlemmer velges første gang for fire år. 2.
visepresident og øvrige fire styremedlemmer velges for to år. Og ny bokstav u) strekpunktet:
valgkomité med leder og personlig varamedlem, 6 medlemmer og 4 varamedlemmer.
Samtlige stemmeberettigede deltar ved valg av leder og leders personlige varamedlem.
Deretter velger særforbundene 3 representanter og 2 varamedlemmer, og idrettskretsene
velger 3 representanter og 2 varamedlemmer. Valgkomiteen velges for 4 år.
§ 4-2(1), femte strekpunkt - forslag fra Idrettsstyret – idrettsstyret var delt, seks mot seks, i
hvorvidt Idrettsstyret skal utvides til også å omfatte norske styremedlemmer i IPC, nominert
av NIF som Norges paralympiske komité. Presidentens dobbeltstemme avgjorde at forslaget
ble stående. Mindretallet besto av Marit Roland, Sondre Sande Gullord, Vibecke Sørensen,
Guri Ramtoft, Oddvar Johan Jensen og Sigbjørn Johnsen.
Dissensene vil fremkomme i tingpapirene, og mindretallet vil begrunne dissensene på
Idrettstinget.
Vedtak:
1. Idrettsstyret vedtok at generalsekretæren skal utarbeide forslag til Idrettstinget, i
samsvar med Idrettsstyrets behandling av de fremlagte sakene og fremlegge disse for
Idrettsstyret.
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Sak 371: Anleggsstrategi
Leder av idrettsstyrets anleggsgruppe, Marit Roland, innledet til saken.
Vedtak:
1. Idrettsstyret vedtok ny anleggspolitikk
Sak 372: Evaluering av medlemskap og tilknytningsformer
Ekstern konsulent Øystein Dale innledet til saken og presenterte resultatene fra evalueringen
av prøveordningene med enklere medlemskaps- og tilknytningsformer, ref Idrettstinget 2015
vedtak i forslag 64.
Arbeidet med å utrede og prøve ut enklere medlems- og tilknytningsformer har kun i begrenset
omfang blitt testet ut i inneværende tingperiode. Idrettsstyret mener det er behov for å få
videreført enkelte av prøveordningene for å utrede nye medlemskaps- og tilknytningsformer i
den kommende tingperioden, og foreslår derfor at Idrettsstyret gis fullmakt til dette også i den
kommende tiingperiode.
Vedtak:
1. Idrettsstyret tar evalueringen av enklere medlemskap og tilknytningsformer til
orientering og fremmer følgende forslag til Idrettstinget:
«Idrettsstyret skal i neste tingperiode utrede medlemskaps- og tilknytningsformer i
norsk idrett, og i den forbindelse kunne gjennomføre begrensede prøveordninger med
alternative medlemskaps- og tilknytningsformer, også der disse eventuelt måtte
avvike fra NIFs lov. Prøveordningene skal ikke ha virkning ut over tingperioden.»

Sak 373: Opptaks- og godkjenningsprosess for særforbund og nye idretter
Ekstern konsulent Øystein Dale innledet til saken.
I tråd med vedtak i IS-møte 40 (2015-2019) sak 333 pkt c, har generalsekretæren nedsatt et
delprosjekt under Moderniseringsprosjektet med mandat å se nærmere på definisjoner som
har betydning for forvaltningsordningene. Delprosjektets arbeidsgruppe har bestått av Øystein
Dale (rådgiver), Stine Schultz Heireng (forvaltningsansvarlig i NIF), Torstein Busland
(anleggsrådgiver i NIF), Øyvind Stråle (NIF IT), Tomas Jonsson (generalsekretær i Norges
bandyforbund) og Espen Lund (generalsekretær i Norges kickboxingforbund).
Arbeidsgruppen foreslår blant annet at det utvikles en mer spesifikk nasjonal prosedyre for
opptak av idretter og godkjenning av organisasjoner. Delprosjektet mener at den nye
prosedyren med fordel kan bygges etter en lest som er velprøvd i de internasjonale
organisasjonene, men tilpasses norsk organisering, lovverk og verdigrunnlag.
Vedtak:
1.

Idrettsstyret vedtok at generalsekretæren skal utrede og utarbeide forslag til ny
modell og prosess for opptak og godkjenning av særforbund og nye idretter
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Sak 374: Felles ungdomsforsikring
Ekstern konsulent Øystein Dale innledet til saken.
Idrettstinget vedtok i 2015 enstemmig i sak 15, forslag 66, at «Idrettsstyret tar initiativ til en
utredning av mulighetene for en felles forsikringsordning for idrettsungdom i alderen 13-19 år,
som skal gjelde alle idretter.»
Generalsekretæren oppnevnte i 2018 en arbeidsgruppe i NIF bestående av Øystein Dale
(rådgiver), Elin Horn (rådgiver breddeidrett) og Ranveig Tveitnes (driftssjef) til å gjennomføre
en utredning. Øystein Dale presenterte arbeidet til arbeidsgruppen, mål for en felles
ungdomsforsikring og hvilke forutsetninger som bør oppfylles.
Med referanse til vedtakspunkt 3 kulepunkt 2: I tillegg til alle som forsikres i kraft av sin
medlemstilsknytning (betalt medlemskap), må ordningen også dekke deltakere på godkjente
idrettsskoler for barn og ungdommer, introduksjonsprogrammer, integreringstiltak,
flyktningetiltak etc. etter Idrettsstyrets bestemmelse.
Vedtak:
1. Idrettsstyret fremmer tingforslag om Idrettsstyret gis fullmakt til å utvikle en felles
forsikringsordning for barn og unge som deltar i aktiviteter i regi av en av NIFs
medlemsorganisasjoner. I arbeidet med å utvikle ordningen gis Idrettsstyret fullmakt
til å se alle idrettens store målgrupper i en sammenheng.
2. Målet for arbeidet skal være at
• en kollektiv forsikringsordning skal redusere den enkeltes kostnader knyttet til
deltakelse i norsk idrett,
• medlemskapet i organisert norsk idrett skal gi konkrete fordeler,
• allsidighet skal ikke medføre at den enkelte forsikres dobbelt, og
• stor medlemsmasse skal sikre alle i norsk idrett gode vilkår og lavere
kostnader.
3. Noen viktige forutsetninger for en felles ordning bør være at
• alle medlemmer skal være forsikret til og med det året de fyller 19 år,
• ytelsene forutsetter som hovedregel en gyldig medlemstilknytning.
• en felles grunnforsikring skal omfatte utøvelse av alle særidretter,
• landslagsarbeid og yrkesutøvere må dekkes gjennom særskilte ordninger,
• finansieringen bør være en fellesordning, men alternative modeller bør
utredes,
• ytelsene skal avgrenses til nødvendige tillegg utover offentlige helsetjenester,
• ingen organisasjonsledd skal beregne seg fortjeneste av slike
forsikringsordninger.
4. Norsk idrett skal ha full kontroll med skadestatistikken, behandlingsstatistikken og
økonomien i ordningen, samt registeret over forsikrede medlemmer gjennom
idrettens nasjonale klubbløsning og databaser.
5. Ordningen skal utvikles i nært samarbeid med særforbundene, og Idrettsstyret skal
fremlegge et konkret forslag til diskusjon på Ledermøtet i 2020.
6. En eventuell innføring må skje på en måte som gir særforbundene nødvendig tid til
avvikling av eksisterende ordninger og tilpasning av berørte ordninger for lisenser og
forbundsavgifter.
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Sak 375: Forslag til endringer i spillemiddelregelverket
Kulturdepartementet (KUD) utgir hvert år «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og
fysisk aktivitet». Her fastsettes regelverk og tilskuddssatser for spillemiddelordningen for
idrettsanlegg.
Idrettsstyret behandlet innspill til endringer for 2018 i idrettsstyremøte nr. 30 (2015-2019)
den 22. mars 2018 i sak 283. KUD gjorde enkelte endringer i tilskuddssatser og regelverk, men
fulgte ikke Idrettsstyrets forslag fullt ut.
NIF sendte brev datert 06.03.2019 til alle særforbund og idrettskretser med forslag til
endringer. I brevet ble det på nytt foreslått å fremme de samme endringer som NIF ikke fikk
tilslutning til i 2018. Høringsfrist ble satt til 25.03.2018, og det ble invitert til innspillsmøte
20.03.2019.
NIF mottok innspill fra elleve særforbund og tre idrettskretser.
NIF er informert om at Kulturdepartementet vil avvikle ordningen med idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjennelse av spillemiddelsøknadene. Generalsekretæren beklager dette da den
idrettsfunksjonelle godkjennelsen innebærer en viktig kvalitetssikring av planlagte prosjekter
og sikrer at idrettens krav til anleggenes fysiske utforming blir ivaretatt.
Vedtak:
1. Idrettsstyret vedtok de enkelte punkter som fremlagt i vedlegg til saksutredningen.
2. Idrettsstyret ba generalsekretæren påse at kvalitetssikringen av anleggsområdet blir
ivaretatt.

Sak 376: Reviderte retningslinjer for komité for Kammerherre Egebergs
ærespris
Rune Midthaug innledet til saken.
I tråd med retningslinjene skal idrettsstyret velge medlemmer til komité for Kammerherre
Egebergs ærespris for en fireårsperiode. Retningslinjene åpner for at komiteen kan oppnevnes
på nytt etter endt periode. Idrettsstyret ønsket å re-oppnevne sittende komité til ny periode.
Komiteens medlemmer er:
-

Børre Rognlien (leder)
Brit Pettersen Tofte
Odd-Roar Thorsen

Vedtak:
1. Idrettsstyret vedtok reviderte retningslinjer for Kammerherre Egebergs Ærespris
2. Idrettsstyret re-oppnevnte komité for Kammerherre Egebergs Ærespris for
kommende fireårsperiode (2019-2023)
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Sak 377: Reviderte retningslinjer for NIFs utmerkelser: Æresmedlemskap og
Hederstegn
1. Idrettsstyret vedtok reviderte retningslinjer for NIFs utmerkelser

Sak 378: Norges Cricketforbund
Generalsekretær Karen Kvalevåg innledet til saken.
I tråd med vedtak i IS-møte 38 (2015-2019), sak 327, har generalsekretæren foretatt en
vurdering av Norges Cricketforbund. Norges Cricketforbund gjennomførte sitt ordinære
forbundsting 24. mars 2019. Forbundstinget ble gjennomført i henhold til NIFs lov og
generalsekretæren opplever at forbundets strategi, som ble vedtatt på forbundstinget, er av
god kvalitet og at det nye styret til Norges Cricketforbund er godt sammensatt og inngir tillit.
Det samme gjelder kontrollkomiteen og valgkomiteen som ble valgt på forbundstinget.
Vedtak:
1. Med ref. til vedtak i IS-møte 10 (2015-2019) sak 80 vedtok Idrettsstyret at NIFs
administrasjon av Norges Cricketforbund skal opphøre med umiddelbar virkning.
Norges Cricketforbund vil få videre oppfølging av NIF.

Sak 379: Nominasjon av kandidat til styret i Frivillighet Norge
Vedtak:
1. Idrettsstyret nominerte NIFs generalsekretær som styremedlem i Frivillighet Norge
for ett år.

Sak 380: Behandle opptak av MMA og thaiboksing som grener i
Norges kampsportforbund
Generalsekretær Karen Kvalevåg innledet til saken. Generalsekretæren inviterte deretter
generalsekretær i Norges kampsportforbund, Trond Søvik, inn i møtet. Søvik redegjorde for
søknaden om opptak av Mixed Martial Arts (MMA) og Muay Thai (thaiboksing) som grener i
Norges Kampsportforbund.
Etter Søviks redegjørelse inviterte generalsekretæren leder for idrettsmedisinsk etikkutvalg,
Reidun Førde, inn i møte for å redegjøre for idrettsmedisinsk etikkutvalgs vurderinger av
hvorvidt MMA og thaiboksing tilfredsstiller NIFs lov §1-2 (1) vilkår c i et idrettsmedisinsk etisk
perspektiv.
Idrettsstyrets diskusjon endte med votering, der vedtak ble fattet med et knapt flertall, seks
mot fem stemmer.
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Vedtak:
1. Idrettsstyret godkjente Mixed Martial Arts (MMA) som ny idrett, jf. NIFs lov §6-3
2. Idrettsstyret godkjente Muay Thai (thaiboksing) som ny idrett, jf. NIFs lov §6-3
Sak 381: Orienteringssaker
a) Innstilling av arrangør av NM-veka sommer og vinter 2020 og 2021
Eiergruppen av NM-Veka (Thor Gjermund Eriksen, Ivar Ragne Jenssen og Egil Sundvor fra
NRK, samt Karen Kvalevåg og Rune Midthaug fra NIF), har besluttet følgende arrangører av
NM-Veka 2020 og 2021:
• 2020: Lillehammer, vinter (pilot) + Hamar, sommer
• 2021: Trondheim, vinter + Sarpsborg, sommer
b) Definisjoner og endringer i forvaltningsordningene
Arbeidsgruppen for delprosjektet under Moderniseringsprosjektet, med mandat til å se
nærmere på definisjoner som har betydning for forvaltningsordningene har igangsatt et arbeid
for å følge opp evalueringsrapportens anbefalinger (IS-møte 40 (2015-2019) sak 333).
Arbeidsgruppen for delprosjektet har foreslått vedtaksforslag til Idrettsstyret om endring i
NIFs formålsparagraf og forståelsen av idrettsbegrepet, samt en ny opptaks- og
godkjenningsprosess for nye særforbund og nye idretter (sak 373 i dette styremøtet).
Arbeidsgruppen i delprosjektet mener spørsmålet om definisjonen av idrettsgrener bør
avvente en eventuell endring av idrettsdefinisjonen i NIFs formålsparagraf.
c) Idrettstinget 2019
Det ble orientert om den praktiske gjennomføringen av Idrettstinget.
d) Status på implementering av ny versjon av økonomisystem og Idrettens
regnskapskontor
Implementeringen av nytt økonomisystem har vært krevende fordi systemleverandøren ikke
har levert i henhold til kontrakt, samt at opplæring, planlegging og kommunikasjon med IRKs
kunder har vært utfordrende.
Det er gjennomført organisatoriske endringer i Idrettens regnskapskontor for å styrke
kvaliteten og kommunikasjonen på leveransene, samt at det er avholdt med kommunikasjon
kunder av IRK og systemleverandør.
e) Status i arbeidet for å styrke kommunikasjonen og omdømmebygging i NIF.
Generalsekretæren informerte om at det er etablert en vaktordning for presse med 24/7
tilgjengelighet. Dette for å kunne gi økt servicegrad og hurtig respons på pressehenvendelser
og sosiale medier.
Generalsekretæren ga også en status i arbeidet med å styrke kommunikasjonen i inneværende
år. Dette gjelder blant annet en styrking av kommunikasjonsstaben, etablering av en digital
merkevareportal og utarbeidelse av en overordnet kommunikasjonsstrategi basert på innsikt.
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Sak 382: Norges Motorsportforbund
Leder av virksomhetsområde for marked, arrangement og kommunikasjon Rune Midthaug
innledet til saken, og orienterte om status i Norges Motorsportforbunds organisasjonsmessige
utfordringer. Det vil bli avholdt ekstraordinært forbundsting 05.05.2019.
Vedtak:
1. Idrettsstyret ser svært alvorlig på utviklingen i Norges Motorsportforbund og
generalsekretæren bes:
a) vurdere behovet for, og eventuelt iverksette tiltak etter NIFs lov § 2-3 (1) og (2),
b) vurdere behovet for, og eventuelt fremme forslag til Idrettsstyret om
iverksettelse av tiltak etter NIFs lov § 2-3 (3).

ISF-sak 9: Idrettens studieforbunds tingpapirer
Vedtak:
1. Styret vedtok at daglig leder skal ferdigstille tingpapirene til ISF-tinget i samsvar
med styrets behandling av de fremlagte sakene
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