PROTOKOLL
Idrettsstyrets møte nr. 47 (2015- 2019)
7. mai 2019 / Oslo, Meet Ullevaal
Sak 384: Protokoller og referater
Sak 385: Idrettstinget 2019
Sak 386: Opptak av nytt æresmedlem
Sak 387: Orienteringssaker

Til stede:
Fra Idrettsstyret: Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen (ikke sak
384), Anne Berit Figenschau, Jorodd Asphjell (ikke deler av sak 385), Kjartan Haugen,
Mads Andreassen, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Marit Roland, Sigbjørn
Johnsen, Sondre Sande Gullord og Vibecke Sørensen (ikke sak 384,386, og deler av
sakene 385 og 387)
Fra NIFs administrasjon: Karen Kvalevåg, Finn Aagaard og Anne Kristine Soltvedt
(referent)
Meldt forfall:
Guri Ramtoft

Presidenten åpnet IS-møte nr. 47 (2015-2019) kl. 10.00. 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 384: Protokoller og referater
Vedtak:
1. Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte 45 (2015-2019) 4. april 2019
2. Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte 46 (2015-2019) telefonmøte 10. april 2019

Sak 385: Idrettstinget 2019
Generalsekretær Karen Kvalevåg orienterte om forberedelsene til Idrettstinget 2019 og hvilke
tilbakemeldinger NIF har fått fra organisasjonen på tingpapirene. Idrettsstyret gikk gjennom
kjøreplan og fordelte ansvar for å forberede de ulike sakene på Tinget.
Breddeidrettssjef Anja Veum ga Idrettsstyret en status på Idrettspolitisk dokument 2015-2019.
Presidenten vil i sin tale til Idrettstinget gi en avrapportering på Idrettspolitisk dokument
2015-2019.
Vedtak:
1. Idrettsstyret ga innspill til generalsekretæren om praktisk gjennomføring av
Idrettstinget
2. Idrettsstyret innstilte følgende fem til redaksjonskomité til Idrettstinget:
- Oddvar Johan Jensen, idrettsstyret
- Emilie Zakariassen, Norges studentidrettsforbund
- Erik Bruun, Norges skiforbund
- Elisabeth Skarsbø Moen, Oslo idrettskrets
- Reinert Aarseth, Nordland idrettskrets

Sak 386: Opptak av nytt æresmedlem
Generalsekretær Karen Kvalevåg innledet til saken.
Vedtak:
1. Idrettsstyret vedtok at Sven Egil Folvik opptas som nytt æresmedlem i NIF.

Sak 387: Orienteringssaker
a) Nytt fra IOC
Idrettsstyremedlem og IOC-medlem Kristin Kloster Aasen ga Idrettsstyret en orientering fra
sitt arbeid i IOC, herunder som medlem i IOCs evalueringskommisjon for OL/PL 2026.
International Athlete Forum
350 utøverrepresentanter fra 185 nasjonale olympiske komiteer, 50 internasjonale
særforbund, fem kontinentale utøverkomiteer, utøverkomiteer fra alle kommende olympiske
og paralympiske Leker, World Olympians Association, samt utøverkomiteene i IPC og WADA
var tilstede i Lausanne fra 12. til 14. april under det niende International Athlete Forum.
Fra Norge møtte Birgit Skarstein, som representant fra IPCs utøverkomité, og Øyvind
Watterdal fra NIFs utøverkomité.
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Det ble utarbeidet ni konkrete anbefalinger som oversendes IOCs Executive Board for
behandling. Disse anbefalingene er:
• To strengthen athletes’ representatives
• To strengthen the solidarity funding model
• To strengthen direct financial support for NOC Athletes’ Commissions
• To strengthen the support for career transition
• To strengthen the protection of clean athletes and the fight against doping
• To focus on athletes’ mental health
• Support for the Athletes’ Declaration
• To invite athletes to be ambassadors for the Olympic Movement
• To foster engagement and communication among the Athletes’ Commissions’ network
OL/PL 2026-prosessen
Det gjenstår nå to kandidater til vinter-OL/PL 2026; Stockholm/Åre (Sverige) og
Milano/Cortina (Italia). IOCs evalueringskommisjon har gjennomført møter og befaringer
med begge søkerkomiteene, og vil fremlegge en skriftlig rapport 24.05.2019.
Valg av arrangørby vil avgjøres på IOC-sesjonen i Lausanne 24.06.2019.
De to gjenstående kandidatbyene har begge i stor utstrekning benyttet seg av mulighetene som
Olympic Agenda 2020 og The New Norm gir for olympiske og paralympiske søkerbyer og
arrangører, herunder:
• De to kandidatene skal i gjennomsnitt benytte 80 % eksisterende infrastruktur i sine
konsepter, mot 60 % hos søkerbyene for 2018 og 2022.
• Arrangørkostnadene (Games operating costs), slik de er stipulert i
søknadsdokumentene, er i gjennomsnitt 20 % (ca. 400 mill. USD) lavere enn hva som
var tilfellet i de to foregående vinterolympiske søknadsprosessene.
• Reduserte leveransekrav og økt tilgang på teknisk ekspertise fra IOC direkte til
søkerbyene, har gjort at selve søkerprosessene er langt mindre kostbare enn tidligere; i
gjennomsnitt 75 % lavere enn hva som var tilfellet for søkerbyene for 2018 og 2022.
b) Øvrige internasjonale saker
SportAccord 2019 avholdes i Brisbane i Australia, 05.-10.05.2019. Normalt er NIF tilstede
under SportAccord, men på grunn av meget høye reisekostnader til Australia har NIF valgt å
ikke delta i 2019.
EOC avholder EOC-Seminar i Wien, Østerrike, 18.-19.05.2019, hvor Olympiatoppen ved leder
av Olympisk avdeling, Marit Myrmæl, og prosjektkonsulent ved Olympisk avdeling, Guro
Lium, representerer NIF.
European Games avholdes i Minsk, Hviterussland, 19.06– 01.07.2019. Idrettspresident og
generalsekretær vil være til stede, i tillegg til den norske troppen og dens støtteapparat.
Troppen ligger an til å bestå av 38 utøvere fordelt på ni ulike idretter. Guro Lium vil være Chef
de Mission.
23.06.2019 åpner IOC sitt nye hovedkvarter i Lausanne. Alle Olympiske komiteer vil bli
invitert til åpningen.
EPC avholdte sin generalforsamling 03.-05.05.2019 i Israel. NIFs kompetanseutviklingssjef,
Arnfinn Vik, representerte NIF. NIF har, i samarbeid med flere andre land, jobbet for at det
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skal være minimum 30 prosent av ett kjønn i alle EPC styrer. Dette ble vedtatt under på
generalforsamlingen 2019 med over 2/3 flertall.
c) Nominasjon av styremedlem til Barents Games
Det avholdes årsmøte i Barents Sports Committee Norway (BSCN) 12.06.2019 hvor nytt styre
skal velges. Frist for å nominere kandidater til valgkomiteen til BSCN er 12.05.2019. NIF har
fått aksept for å nominere en person fra det nye Idrettsstyret etter at Idrettstinget er avholdt.
d) Organisasjonssaker
Advokat i NIFs juridiske avdeling, Tord Jordet, orienterte om organisasjonsmessige forhold i
Norges Motorsportforbund, og det ekstraordinære forbundstinget som ble avholdt 05.05.2019.
e) Kristoffersen-saken
Advokat i NIFs juridiske avdeling, Tord Jordet, informerte Idrettsstyret om at Oslo tingrett, i
sak 16-166104TVI-OTIR/05, har frifunnet Norges Skiforbund (NSF) i søksmålet Henrik
Kristoffersen anla mot NSF. Norges idrettsforbund erklærte inntreden som partshjelper til
støtte for NSF i 2016.
Denne saken er av stor prinsipiell betydning med tanke på å bevare og utvikle den norske
landslagsmodellen.
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