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Sak 388: Protokoller og referater
Sak 389: Regnskap og prognose etter 1. kvartal 2019
Sak 390: Oppnevne nytt styremedlem til Antidoping Norge
Sak 391: Orienteringssaker

Til stede:
Fra Idrettsstyret: Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Anne Berit
Figenschau, Guri Ramtoft, Jorodd Asphjell, Mads Andreassen, Marit Roland, Sigbjørn
Johnsen, Sondre Sande Gullord og Vibecke Sørensen
Fra NIFs administrasjon: Karen Kvalevåg, Rune Midthaug, Finn Aagaard, Henriette
Hillestad Thune, Tord Jordet og Anne Kristine Soltvedt (referent)
Meldt forfall:
Kjartan Haugen og Marcela Montserrat Fonseca Bustos
Presidenten åpnet IS-møte nr. 48 (2015-2019) kl. 13.00. 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 47 (2015-2019) 7. mai 2019
2. Idrettsstyret tok referat fra presidentskapets møte 13. mai 2019 til orientering

Sak 389: Regnskap og prognose etter 1. kvartal 2019
Økonomisjef Anita Pelsholen innledet til saken.
Det ble ikke rapportert om spesielle hendelser, med unntak av endringer i ledelsen i Idrettens
regnskapskontor (IRK). Prognosen som ble avgitt for året 2019 er kr 500.000,- lavere enn det
vedtatte budsjettet.
Det er utarbeidet noter ved budsjettavvik over kr 100.000,- og noter der prognosen avviker fra
det vedtatte årsbudsjettet.
Vedtak:
1. Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 31.03.2019 og prognose for 2019 til
etterretning og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet.

Sak 390: Oppnevne nytt styremedlem til Antidoping Norge
Generalsekretær Karen Kvalevåg innledet til saken.
Vedtak:
1. Idrettsstyret oppnevnte Anne-Lise H. Rolland som nytt styremedlem i Stiftelsen
Antidoping Norge.
2. Idrettsstyret påpeker viktigheten av at medisinsk fagkompetanse er representert i
styret for ADNO og at dette hensyntas sterkere ved en fremtidig revisjon av
stiftelsens vedtekter

Sak 391: Orienteringssaker
a) NM-veka
Leder for marked, kommunikasjon og arrangement, Rune Midthaug, ga idrettsstyret en
orientering om NM-veka 202o.
b) Revidert statsbudsjett 2019
Studieforbundene
Det siste året har det pågått politiske diskusjoner om studieforbundene. Ekspertutvalget, ledet
av Terje P. Hagen, om nye oppgaver til fylkeskommunene, foreslo å flytte deler av
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studieforbundene til regionalt nivå. Høsten 2018 deltok NIF i høringer, og argumenterte mot
en slik oppstykking av studieforbundene. NIF argumenterte med at en regionalisering ville
føre til mer byråkrati, egne regionale løsninger, og derfor var lite effektivt.
I forbindelse med fremleggingen av revidert statsbudsjett 15. mai 2019, fremkom det i
kommuneproposisjonen at regjeringen går tilbake på forslaget om å regionalisere
studieforbundsvirksomheten.
Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til momskompensasjon for idrettslag som bygger egne
idrettsanlegg med 105 millioner kroner, fra 189,4 millioner kroner til 294,4 millioner kroner,
for 2019.
Regjeringen skriver at denne økningen kommer med sikte på å sikre full innvilgelse av alle
godkjente søknader, og at de ønsker å skape gode rammebetingelser for idrettslag og
foreninger som investerer i idrettsanlegg.
Lotteri- og stiftelsestilsynet har i 2019 mottatt 537 søknader om kompensasjon. Samlet
søknadsbeløp er 294 mill. kroner, 10 mill. kroner lavere enn søknadsbeløpet i 2018. Godkjent
søknadsbeløp vil først være klart når tilsynet har sluttført søknadsbehandlingen før
sommeren. Bevilgningen på posten foreslås altså økt med 105 mill. kroner. Med denne
økningen vil alle godkjente søknader kunne innvilges fullt ut i 2019.
Fritidskort
Regjeringen foreslår også å benytte 10 millioner kroner til et prosjekt for å utrede en
fritidskortordning som kan brukes til å dekke deltakerutgifter til barns faste fritidsaktiviteter.
Midlene omdisponeres fra post 61, “Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom”.
Målet med en fritidskortordning vil være at flere barn og unge deltar i fritidsaktiviteter.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-barn-skal-fa-mulighet-til-a-hafritidsaktiviteter/id2644890/
c) Idrettstinget 2019
Idrettsstyret hadde en siste gjennomgang av saker og praktisk gjennomføring av idrettstinget.

Møtet ble avsluttet kl. 18.00. Protokollen ble godkjent per e-post 5. august 2019.
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