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Sak 1 Åpning
Idrettspresident Berit Kjøll



Gry Haugsbakken,
Statssekretær i
Kulturdepartementet



Gunnar Wilhelmsen,
Ordfører i Tromsø 
kommune



Sak 2 Konstituering
Idrettspresident Berit Kjøll



Forslag til vedtak:

Representantlisten godkjennes

SAK 2.1 GODKJENNE REPRESENTANTLISTE



Forslag til dirigenter:

• Katharina Rise 

• Kjartan Berland

Forslag til vedtak:

Forslag til dirigenter godkjennes 

SAK 2.2 VALG AV DIRIGENTER, 

REFERENTER OG REDAKSJONSKOMITÉ



Forslag til referenter:

• Anders Røberg-Larsen

• Anne Kristine Soltvedt

Forslag til vedtak:

Forslag til referenter godkjennes 

SAK 2.2 VALG AV DIRIGENTER, 

REFERENTER OG REDAKSJONSKOMITÉ



Forslag til redaksjonskomité:

• Zaineb Al-Samarai, Idrettsstyret (leder)

• Marco Elsafadi, Idrettsstyret

• Inger Lilleby Fløgum, Innlandet idrettskrets

• Reinert Aarseth, Nordland idrettskrets

• Guro Steine, Norges Seilforbund

• Cato Brattbakk, Norges Svømmeforbund

I tillegg vil NIFs administrasjon bistå komiteen med følgende sekretærer: 

• Rune Arctander og Torstein Busland

Forslag til vedtak:

Forslag til redaksjonskomité godkjennes

SAK 2.2 VALG AV DIRIGENTER, 

REFERENTER OG REDAKSJONSKOMITÉ



Forslag til vedtak

Forslag til forretningsorden godkjennes

SAK 2.3 GODKJENNE 

FORRETNINGSORDEN



Sak 3 
Idrettspresidentens tale

Berit Kjøll, Idrettspresident



Ett minutts stillhet

Foto: bt.no



Ut av korona – tilbake til idretten litt 

større gjennom utøvernes

Foto: Norges idrettsforbundFoto: Norges idrettsforbund



blir litt større gjennom 

utøvernes prestasjoner

et å være norsk blir litt 

større gjennom 

utøvernes prestasjoner

Det å være norsk blir litt større 

gjennom utøvernes prestasjoner

Foto: IOC



Aldri har idrettens plass i 

samfunnet vært tydeligere 

enn under dens fravær

Foto: Norges idrettsforbund



– Vi skal bygge samfunn!



Én idrett – like muligheter

Foto: Norges idrettsforbund



Fremtidens idrettsorganisasjon:

Samarbeid, gjensidig tillit og sterkere fellesskap



Side 19

Takk til alle som stiller opp!

Foto: 
Norges idrettsforbund

Foto: Norges idrettsforbund



Side 20

Internasjonalt samarbeid



Styrke rammevilkårene

Foto: Stortinget.no



Side 22

Først og fremst anlegg

Foto: asanearena.no



Nytt nasjonalt toppidrettssenter

Foto: Norges idrettsforbund



Side 24

Ny langtidsplan



Flyktninger fra krigen

Foto: Eurosport.no



Økonomi som barriere for 

idrettsdeltakelse

Foto: Norges idrettsforbund



Tusen takk!

Foto: Norges idrettsforbund



Sak 4 
NIFS ÅRSBERETNING 2021



Forslag til vedtak:

1. NIFs årsberetning 2021 tas til etterretning.

SAK 4 NIFS ÅRSBERETNING 2021



Sak 5 Økonomi

- Årsregnskap 2021

- Budsjett 2022

- Spillemiddelsøknad 2023

v/generalsekretær Nils Einar Aas



Side 31

Gjenåpning

Digitalisering

Strategi- og 

organisasjonsutvikling (SOU)

Etisk og trygg idrett



Side 32

RESULTATREGNSKAP 2021 2020

Tilskudd fra det offentlige og 
andre instanser 2 138 179 1 855 049
Sponsorinntekter 51 512 51 609
Annen driftsinntekt 103 430 93 206

Sum driftsinntekter 2 293 121 1 999 864

Tilskudd 1 898 337 1 655 717
Varekostnad 596 852
Lønnskostnad 179 113 168 653
Avskrivnings- og 
nedskrivningskostnad 26 081 25 327
Annen driftskostnad 189 654 151 487

Sum driftskostnader 2 293 782 2 002 036

Driftsresultat -661 -2 172

Netto finansresultat 3 572 3 771

ÅRSRESULTAT 2 911 1 600



Side 33



Side 34



Side 35

NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 2021 2020

Egenkapital

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner

9 Vedlikehold av Idrettens Hus på Ullevål 3 444 2 149

9 Digitalisering 7 536 6 058

9 Rettslige prosesser 2 500 2 500

9 Forprosjekt Nasjonalt Toppidrettssenter 0 551

9 Idrettens hus (egne lokaler/leiekontrakt) 563 1 209

9 Digitalisering - felles økonomitjenester 0 190

9 Oppfølging strategi- og organisasjonsutvikling (SOU) 4 826 9 013

9 Pågående prosjekter 830 0

Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner 19 700 21 669

Opptjent egenkapital

9 Annen egenkapital 40 433 39 433

9

Årets resultat etter selvpålagte restriksjoner av 

egenkapital 4 881 1 000

Sum opptjent egenkapital 45 314 40 433

Sum egenkapital 65 014 62 102



Side 36

Budsjett 2022 - spillemidler

Tildeling 2022 Søknad 2022
Tideling - søknad 

2022 Tildeling 2021
Økning fra 

2021 Økning %

Post 1
Grunnstøtte NIF sentralt og 
regionalt 145 000 000 152 000 000 -7 000 000 135 000 000 10 000 000 7,4 %

Post 2 Grunnstøtte særforbund 285 000 000 289 500 000 -4 500 000 276 000 000 9 000 000 3,3 %

Post 3 Barn, ungdom og bredde 175 000 000 181 500 000 -6 500 000 174 000 000 1 000 000 0,6 %

Post 4 Toppidrett 170 000 000 172 000 000 -2 000 000 165 000 000 5 000 000 3,0 %

Sum Spillemidler 775 000 000 795 000 000 -20 000 000 750 000 000 25 000 000 3,3 %



Tildelingsbrev 2022 fra KUD

Prioriteringer:

• Idretten tilbake der den var før pandemien

• Økonomiske hindringer for barn og unges 
deltagelse

• Kjønnsbalanse

• Inkludering – jenter med minoritetsbakgrunn

• Inkludering av personer med nedsatt 
funksjonsevne

• Arbeidet mot spiseforstyrrelser – sunn idrett

• Godt styresett – etikk



Side 38

Spillemiddelsøknad 2023

Idretten vil!



Spillemiddelsøknad 2023 - prosess og 

tidsplan



NIFs årsregnskap 2021 og budsjett 2022 tas til 
orientering

SAK 5 NIFS ÅRSREGNSKAP 2021 OG 

BUDSJETT 2022



Sak 10 RESOLUSJON 

Presentasjon 

Zaineb Al- Samarai, leder 
redaksjonskomiteen



Sak 6 IDRETTSPOLITISK 
LANGTIDSPLAN

Else-Marthe Lybekk, ass.generalsekretær
Dagfrid Forberg, leder BOU



Utvikle verdens beste idrettsorganisasjon



Idretten vil



Tidslinje og prosess arbeid med langtidsplan 

mot Idrettstinget 2023



Diskuter ved bordene og kom med innspill 

til prosessen i arbeidet med ny langtidsplan 

i menti.com



Sak 7 TOPPIDRETT OG 
IDRETTSLIG 
REPRESENTASJON

Tore Øvrebø, toppidrettssjef



Tore Øvrebø, Toppidrettssjef

Toppidrett og de olympiske og 

paralympiske leker 2022



• OL 4. februar – 20. februar

Målsetting: 32 medaljer

84 utøvere 240 personer totalt

• PL 4. mars – 13. mars

Målsetting: Bedre enn PyeongChang

13 utøvere 40 personer totalt

• “Best forberedt”

• “Å være enda bedre venner når vi drar hjem”

OL og Paralympics 2022



• OL 

37 medaljer 16-8-13

• PL 

Resultat 7 medaljer 4-2-1

• Sammen om de store prestasjonene

OL og Paralympics 2022



• 1. inspeksjonstur februar 2017

• Flere turer og konkurranser etter det. 

Klare begrensninger

• Høye smittetall i Norge/Europa gjorde at flere 

utøvere, og ledere mistet OL og PL

• Vår kostnad for lekene i Beijing var 

ca 16 og 2,8 millioner

Høye ambisjoner gir lange, 

kostnadskrevende og lærerike 

forberedelser



• Fantastiske anlegg

• Flotte konkurranser

• Flotte bosteder

• Strengt smittevernregime 

• Tidsforskjell, klima, høyde, føre

• MR Kommunikasjonsmessig balansekunst

Hva ventet oss i Beijing?

Foto: Christine Olsson / TT / NTB



Paris, Cortina/Milano, LA, ?, Brisbane

Nasjonalt toppidrettssenter

Utøvernes økonomiske  rammebetingelser

OLT Videre

Veien videre

Foto: NTB



Nytt nasjonalt toppidrettssenter



Side 55

• Styrket møteplass for utvikling av norsk toppidrett i 

naboskap og samarbeid med Norges 

idrettshøgskole

• Treningsfasiliteter i verdensklasse 

• Universell utforming / like muligheter

• 11 000 kvm idretts- og utviklingsområder

• Kan stå ferdig i Q3 2025

• Pris med nye uteanlegg blir ca. 875 millioner

• Gave fra Sparebankstiftelsen DnB 100 millioner

Hva snakker vi om?





Rapport om toppidrettsutøvernes rammebetingelser  (IS-sak 73)

• Toppidrettsutøvere og rettigheter i arbeidslivet

• Økonomiske rammebetingelser og stipendordningen

• Toppidrett og kjønnsforskjeller

• Livet etter toppidrettskarrieren

• Følges opp…

Hvordan forbedre utøvernes 

rammebetingelser?



Inntektsfordeling stipendutøvere 
2019 – 2020 vinter

Oversikt inntekt stipendutøvere – vinter 2019/2020

Kategorier Inntekt Antall %

1 Fra 0 – opptil 100 000 40 33

2 100 000 – 250 000 20 16

3 250 000 – 400 000 13 11

4 400 000 – 500 000 9 7

5 500 000 – 650 000 4 3

6 Over 650 000 36 30

Total 122 100%



Inntektsfordeling stipendutøvere 
2019 – 2020 sommer

Oversikt inntekt stipendutøvere – sommer 2020

Kategorier Inntekt Antall %

1 Fra 0 – opptil 100 000 36 32

2 100 000 – 250 000 33 29

3 250 000 – 400 000 20 18

4 400 000 – 500 000 10 9

5 500 000 – 650 000 2 2

6 Over 650 000 13 11

Total 114 100%



Ekstern evalueringsrapport mars 2021

Bearbeiding/involvering/utvikling 2022

Revidert strategi

Utvikling av organiseringen

OLT Videre



Sak 8 IDRETTSTINGET 2023
VALG AV TILLITSVALGTE



Sak 8.1 Valgkomiteens arbeid

Idrettstinget 2023

Terje Roel, leder



Agenda

• Valgkomiteens arbeid

• Hvem er på valg

• Frister



Terje Roel, leder Trondheim Basketballklubb

Astrid Waaler Kaas, nestleder IL Heming

Medlemmer;

Cidi Nzita IL Norna-Salhus

Mona Adolfsen Romerike kunstløpsklubb

Marcela Montserrat Fonseca Bustos Kjelsås IL

Mads Stian Hansen Alta IF

Trond Inge Haugen Kroken IL

Marit Roland Lillehammer Skiklub

Rigmor Hansen Aarrestad Harstad Cykleklubb

Marius M. Gisvold IF Ready

Varamedlemmer;

Turid Williksen Fossum IF (Bærum)

Morten Søgård Jar IL

Valgkomiteens sammensetning



• Oppstartsmøte 2. juni

• Arbeidsform 

• Møteplan

• Profil på styret og utvalgene

• Ny instruks for valgkomiteen 

• Deltar på Ledersamling, Gardermoen 18.-20. november

• Intervjuer med kandidater

• Innstilling senest en måned før Tinget i 2023

Valgkomiteens arbeid



Valg i Idrettsstyret 2023

President

1. visepresident

4 styremedlemmer



Krav til sammensetning -
Idrettsstyret
Riktig antall –overlappende valgperioder

Kjønnsfordeling

§ 2-4

Særlige krav til Idrettsstyret:

Presidentskapet: Begge kjønn skal være 
representert

Blant de 8 styremedlemmene skal begge 
kjønn være tallmessig likt representert

Minst 2 medlemmer, skal per 31. desember det år valg 
avholdes, være under fylte 26 år.

Et flertall av styret skal representere de olympiske 
idretter.

Idrettsstyret sammensetning bør gjenspeile 
mangfoldet i organisasjonen



Utvalg på valg

Kontrollutvalget 

Lovutvalget 

Domsutvalget 

Appellutvalget 

Påtalenemnd



• Valgkomiteen skal kontakte alle tillitsvalgte for å avklare om 

de ønsker å ta gjenvalg for samme, eller annet verv, i neste 

tingperiode, med svarfrist senest 1. november året før 

Idrettstinget. 

• Valgkomiteen skal rette henvendelse til idrettskretser, 
særforbund og øvrige organisasjonsledd og be om forslag til 
kandidater til alle verv som skal velges på Idrettstinget, med 
unntak for kandidater til valgkomiteen, med svarfrist innen 
1. januar.

Frister



Sak 9 IDRETTSPOLITISKE 
SAKER TIL DISKUSJON OG 
ORIENTERING



Sak 9.1.1. Status - utrede representantfordelingen før 
neste idrettsting

Berit Kjøll, idrettspresident

Alf Hildrum, utvalgsleder



Innledning ved Berit Kjøll, 
idrettspresident



Innledning ved Alf Hildrum, 
utvalgsleder



• Idrettsstyret skal, med bakgrunn i raske 

samfunnsendringer og de pågående tilpasningene og 

moderniseringsprosessene, utrede Idrettstingets 

sammensetning og representantfordeling. Prosessen skal 

forankres godt i idrettskretsene og særforbundene og ta 

hensyn til eventuelle endringer i rolle- og arbeidsdelingen i 

norsk idrett. Forslag til endringer i NIFs lov § 3-2 og 

eventuelle andre forslag til lovendringer skal legges frem 

på neste ordinære Idrettsting.  

Vedtaket på idrettstinget i 2019 i sak 13.8:



• 17. desember 2020 ble det sendt ut en digital survey 
til alle idrettskretsene og særforbundene i saken. 

• I tillegg sendt en skriftlig invitasjon til alle 
idrettskretsene og særforbundene, hvor det ble gitt 
mulighet til å avgi ytterligere innspill til utvalget.

• Møte med utøverkomiteen

• Møte med utvalg idrettslag

• Møte med utvalg idrettsråd

• Gjennomført egen digital survey til alle idrettsråd

Prosess frem til høringsdokument



• Det er en uttalt forventning at en fornyelse av 

tingets sammensetning vil kunne utløse bedre 

dynamikk i tingforhandlingene og dermed være en 

drivkraft for en nødvendig og kontinuerlig 

effektivisering og modernisering av norsk idrett.

Utvalget har sammenfattet utfordringen i 

tingvedtaket og mandatet slik:



• Alf Hildrum, utvalgsleder

• Geir Knutsen, leder av Troms og Finnmark Idrettskrets

• Inger Lilleby Fløgum, leder Innlandet Idrettskrets

• Eline Oftedal, president Fleridrettsforbundet

• Terje Svendsen, tidl. President Fotballforbundet

• Dag Vidar Hanstad, Norges Idrettshøgskole

• Vibecke Sørensen, Idrettsstyret

• Ole Jørstad, Idrettsstyret

• Zaineb Al-Samarai, Idrettsstyret

Sammensetning av utvalget



• Utvalget har drøftet utøvernes representasjon i 
styringen av norsk idrett.  

• Å tilrettelegge for utøvere i alle aldersgrupper og på alle 
nivåer er kjernen i idrettens samfunnsoppdrag. 

• Utvalget reiser spørsmål ved om hvorvidt den i stor 
grad manglende formelle og direkte representasjon fra 
aktive utøvere i styringen av norsk idrett reflekterer 
allmenne prinsipper ellers i samfunnet.

Nærmere om utøverrepresentasjon



«Ein demokratisk organisasjon er kjenneteikna ved 
at alle medlemmene frå og med 15 år har fullverdige 
demokratiske rettar i organisasjonen, det vil seie
stemmerett, lik møte-, tale-, og forslagsrett og rett til 
å la seg velje som representant».

Frivillighetsmeldingen 2018



Modell 1

Idrettskretser: 64 representanter

Særforbundene: 75 representanter

Kretsbaserte utøverrepresentanter: 11 representanter

Ordinære utøverrepresentanter: 3 representanter

Idrettsstyret: 14 representanter (13 + IOC-medlem) 

Totalt: 167 representanter (inkl. idrettsstyret)



• Hver idrettskretsdelegasjon skal bestå minimum av 50% 
representanter fra idrettslag og idrettsråd. 

• Idrettskretsenes øvrige representanter skal bestå av 
kretsleder og andre delegater. 

• 11 kretsbaserte utøverrepresentanter velges med én 
representant fra hver idrettskrets. 

• Idrettsstyret, i samråd med NIFs utøverkomité, skal 
fastsette regler for valg av utøverrepresentanter.

Nærmere om modell 1



• Utregning av antallet representanter fra hvert 
særforbund vil være som i dagens regelverk.

• Ingen enkeltgruppering vil ha et lovendrende
flertall på idrettstinget.

Nærmere om modell 1 forts.



• Enda større representasjon fra lokalnivået i norsk 
idrett.

• En tilnærmet likeverdighet mellom idrettskretsene og 
særforbundene.

• Styrket utøverrepresentasjon.

Sentrale prinsipper i denne modellen:



Modell 2

Idrettskrets: 55 representanter

Særforbund: 85 representanter

Kretsbaserte utøverrepresentanter: 11 representanter

Ordinære utøverrepresentanter: 3 representanter

Idrettsstyret: 14 representanter (13 + IOC-medlem)

Totalt: 168 representanter (inklusiv idrettsstyret)



• Hver idrettskretsdelegasjon skal bestå minimum av 50% 
representanter fra idrettslag og idrettsråd. 

• Idrettskretsenes øvrige representanter skal bestå av 
kretsleder og andre delegater. 

• 11 kretsbaserte utøverrepresentanter velges med én 
representant fra hver idrettskrets. 

• Idrettsstyret, i samråd med NIFs utøverkomité, skal 
fastsette regler for valg av utøverrepresentanter.

Nærmere om modell 2



• Utregning av antallet representanter fra hvert særforbund vil 
være som i dagens regelverk.

• Modellen aktualiserer at særforbund med mer enn én 
representant bidrar til å sikre lokal/regional 
representasjon. 

• Ingen enkeltgruppering vil alene ha et lovendrende
flertall på idrettstinget med denne modellen.

Nærmere om modell 2 forts. 



• Styrket representasjon fra særforbundene.

• Styrket utøverrepresentasjon.

Sentrale prinsipper i denne modellen:



• Dette er en modell med et bevegelig/flytende antall 
delegater fra henholdsvis særforbundene og 
idrettskretsene – basert på antall aktive medlemmer i 
særforbundene og antall lag i hver idrettskrets.

Modell 3



Idrettskrets: 

• 4 mandater til hver idrettskrets i grunnkvote.

• Ett tilleggsmandat til alle idrettskretser som har 
mellom 700 og 1000 tilsluttede idrettslag.

• To tilleggsmandater til alle idrettskretser som har over 
1000 tilsluttede idrettslag.

Modell 3



Særforbund:

• Ett mandat til hvert særforbund i grunnkvote.

• Ett tilleggsmandat til særforbund som har mellom 20000 og 
50000 aktive medlemmer.

• To tilleggsmandater til særforbund som har over 50000 
aktive medlemmer.

• Tre tilleggsmandater til særforbund som har over 100000 
aktive medlemmer.

• Fire tilleggsmandater til særforbund som har over 200000 
aktive medlemmer.

Modell 3



Idrettsråd:

• 11 mandater, som velges med én fra hvert idrettskretsting.

Idrettslag:

• 11 mandater, som velges med én fra hvert idrettskretsting.

Utøvere:

• 3 ordinære utøverrepresentanter

• 11 kretsbaserte utøverrepresentanter

Idrettsstyret:  

• 14 mandater (13 + IOC-medlem)

Modell 3



• Utregning av antallet representanter fra hvert særforbund vil 
være som i dagens regelverk.

• Modellen aktualiserer at særforbund med mer enn én 
representant bidrar til å sikre lokal/regional 
representasjon.

• 11 kretsbaserte utøverrepresentanter velges med én 
representant fra hver idrettskrets. 

• Idrettsstyret, i samråd med NIFs utøverkomité, skal 
fastsette regler for valg av utøverrepresentantene

Nærmere om modell 3



• Gitt dagens aktivitetstall i særforbundene og 
antall idrettslag i idrettskretsene, vil ingen 
enkeltgruppering vil alene ha et lovendrende
flertall på idrettstinget med denne modellen.

Nærmere om modell 3



• Bred organisasjonsmessig sammensetning, med mer 
direkterepresentasjon fra lag, idrettsråd og utøvere.

• Større grad av premiering av organisasjonsledd som 
øker antall lag/øker antall aktive medlemmer.

• Noe større representasjon fra særforbund med mange 
medlemmer.

• Større idrettsting (190 med dagens aktivitetstall og 
antall idrettslag)

Sentrale prinsipper i denne modellen



Modell 4

Idrettskrets: 22 representanter

Særforbund: 117 representanter

Kretsbaserte utøverrepresentanter: 11 representanter

Ordinære utøverrepresentanter: 3 representanter

Idrettsstyret: 14 representanter (13 + IOC)

Totalt: 167 representanter (inklusive idrettsststyret)



• Idrettskretsene får to representanter hver uten noen føringer 
på innretningen av kretsdelegasjonenes sammensetning. 

• Resten av representantene fordeles på særforbundene, 
idrettsstyret og på utøvere. 

• 11 kretsbaserte utøverrepresentanter velges med én 
representant fra hver idrettskrets. 

• Idrettsstyret, i samråd med NIFs utøverkomité, skal 
fastsette regler for valg av utøverrepresentanter.

Nærmere om modell 4



• Utregning av antallet representanter fra hvert særforbund vil 
være som i dagens regelverk.

• Modellen aktualiserer at særforbund med mer enn én 
representant bidrar til å sikre lokal/regional 
representasjon.

• Modellen og prinsippene bak har likhetstrekk med hvordan 
store landsomfattende organisasjoner har sammensatt sitt 
øverste organ. 

• Særforbundene vil alene ha et lovendrende flertall 
på idrettstinget med denne modellen.

Nærmere om modell 4



• Styrke særforbundslinjen 

• Styrke utøverrepresentasjonen

• Lik antallsmessig representasjon mellom 
idrettskretsene

Sentrale prinsipper i denne modellen



• Dokumentet sendes i dag til særforbund og 
idrettskretser, med høringsfrist 1. oktober 2022.

• Info-webinar 8. juni.

• På bakgrunn av innspillene i høringsrunden, har 
utvalget har som mål å levere en sluttrapport til 
idrettsstyret innen utgangen av 2022. 

• Saken skal behandles på Idrettstinget primo juni 
2023.

Oppsummering og videre prosess 



• Dokumentet sendes i dag til særforbund og 
idrettskretser, med høringsfrist 1. oktober 2022.

• Info-webinar 8. juni.

• På bakgrunn av innspillene i høringsrunden, har 
utvalget har som mål å levere en sluttrapport til 
idrettsstyret innen utgangen av 2022. 

• Saken skal behandles på Idrettstinget primo juni 
2023.

Oppsummering og videre prosess 



Sak 9.2 Evaluering av NIFs koronaarbeid

Professor Anne Husebekk, utvalgsleder



Evalueringsutvalget har vurdert i 
hvilken grad:

• NIF har bidratt til å sikre at idretten har vært 
en ansvarlig aktør med tanke på folkehelse og 
smittevern

• NIF har bidratt til en tilstrekkelig rask og 
forsvarlig åpning av idretten

• NIFs ledelse har utøvd og koordinert et 
velfungerende krise- og beredskapsarbeid

• NIF har bidratt til å sikre 
idrettsorganisasjonens økonomiske 
hjelpebehov

• NIF har ivaretatt idrettsorganisasjonens 
informasjonsbehov underveis i krisen

• NIF har ivaretatt idrettens omdømme før, 
under og etter pandemien



Utvalgets sammensetning

• Anne Husebekk – utvalgsleder

• Bjørn Soleng – generalsekretær Norges 
Svømmeforbund

• Ingvild Bretten Berg – generalsekretær Norges 
Skiforbund

• Kristin Setsaa – organisasjonssjef Nordland 
Idrettskrets

• Kaja Marie Marstrander – daglig leder Høybråten 
og Stovner Idrettslag

• Aida Dahlen – medlem av NIFs utøverkomité

• Sigbjørn Aanes – tidligere kommunikasjonssjef i 
Høyre og statssekretær ved Statsministerens kontor

• Sameline Grimsgaard - dr. med, MPH, professor i 
epidemiologi



Har NIF bidratt til å sikre at idretten har vært 

en ansvarlig aktør med tanke på folkehelse 

og smittevern? 



Har NIF bidratt til en tilstrekkelig rask og 

forsvarlig åpning av idretten? 



Har NIFs ledelse utøvd og koordinert et 

velfungerende krise- og beredskapsarbeid? 



Har NIF bidratt til å sikre

idrettsorganisasjonens økonomiske

hjelpebehov?



Har NIF ivaretatt idrettsorganisasjonens

informasjonsbehov underveis i pandemien? 



Har NIF ivaretatt idrettens omdømme 

underveis i pandemien? 



Samlet konklusjon

• Samlet sett vurderer utvalget at NIF 
sentralt har tatt en aktiv og 
konstruktiv rolle i sin håndtering av 
pandemien. 

• Etablering av egen beredskapsgruppe 
med hyppige møter fremstår 
hensiktsmessig. 

• Det ble tidlig tatt initiativ og etablert 
politisk dialog for å ivareta 
økonomien.  

• NIF samarbeidet tett med 
myndighetene for å utarbeide 
hensiktsmessige smittevernrutiner. 



Samlet konklusjon forts.

• NIF har ivaretatt balansen mellom å 
støtte aktiviteter og ivareta 
smitteverntiltak på en god måte. 

• Utvalget har begrenset informasjon om 
hvordan lokale idrettslag og andre ytterst 
i organisasjonen vurderer NIF sentralt sin 
innsats for å håndtere pandemien. 

• Vi vet imidlertid at idrettslag med mange 
idretter og ulike smittevernregimer hadde 
utfordringer med å følge 
informasjonsstrømmen.



Anbefalinger til NIF

1. Arbeide hardt for å gjenopprette 
medlemstall og entusiasme i alle aldre 
og på alle nivåer.

2. Ha ekstra oppmerksomhet knyttet til 
frivilligheten.

3. Ha oppdatere beredskapsplaner.

4. Øve på beredskap i «fredstid».

5. Diskutere kommunikasjonsmodeller til 
fleridrettslagene.

6. Ivaretakelse av toppidrettsutøverne.

7. Fortsette å bruke og utvikle digitale 
kommunikasjonsformer





NIPA 2022









Erfaringer NIPA 2021

• For lite «luft» i programmet
• For mange debattanter i panelene
• Bør åpne for involvering fra publikum i salen
• Flere unge/ungdommer i debattene



• Heve kvaliteten

• 400-500 deltakere

• Flere særforbund og
idrettskretser til stede

• Flere sentrale politikere til stede

• Bredere mediadekning

Målsetning NIPA 2022



Programramme NIPA 2022 



To av fire hovedtema klare:
1. Veien til større mangfold 

• Hvem defineres som minoriteter i norsk idrett?
• Hva er god inkludering?
• Er idretten flink/bevisste nok til å gi plass til 

minoriteter i idretten? Hvis ja, hvorfor er idretten 
så dårlig på å vise/fortelle hvor gode de er på 
dette området?

• Verdien av mangfold i for eksempel i et 
styre/ledelse

• Vil mangfold i styre/ledelse bidra til flere utøvere 
og frivillige?

2. Vi & verden
• Konsekvenser ved vedtak som blir fattet – eks. 

tildeling av store idrettsarrangement
• Hvor går grensen for boikott/utestengelse?
• Krigshandlinger vs doping
• Sportsvasking
• Bør Norge og andre vestlige land i større grad 

påta seg store internasjonale arrangement for å 
hindre sportsvasking?

• Dilemma – mange tjener store penger på krig, eks 
Norge pga økte oljepriser

• Internasjonale særforbund i ferd med å bli rene 
diktatur? 



Er sosiale medier en trussel for 

demokratiet?

• Har sosiale medier ført til flere 
angrep på ledere? Er terskelen 
lavere i dag for 
kritikk/hets/usakligheter?

• Tør ledere å si det de mener i 
frykt for konsekvenser-
belastningen det medfører?

• Alt dette en trussel for 
demokratiet?

• Svart/hvitt, helt/syndebukk. I ferd 
med å bli et stort 
samfunnsproblem?

• Er det forskjell på hvordan 
kvinner og menn behandles, i 
sosiale medier/media?

• Medias rolle? «Pennen har 
makten»?

• Er idretten samlende nok? Skapes 
det for mye strid hver eneste dag, 
både på grasrota og på toppen?

Står idretten ved et veiskille?

• Hva har pandemien gjort med 
norsk idrett?

• Antall utøvere? Frivilligheten?
• På vei mot kaneballisme? 
• Idretter skal gjøre mer av alt for 

å ta igjen to tapte år – er de 
ulike idrettene i ferd med å 
spise opp hverandre?

• Følger idretten med i timen? Er 
idretten for konservativ, for 
redd for endringer?

• Utvikle idretten slik den er i dag 
eller tilpasse den i forhold til 
det som skjer rundt oss?

• Forstår styre/ledelse 
utfordringene idretten står 
ovenfor?

• Den tradisjonelle idretten blir 
utfordret av E-sport, av den 
uorganiserte aktiviteten og 
kommersielle aktører 
(treningssentre, padel etc…)

AKTUELLE TEMA OPPE TIL DISKUSJON

Ung psykisk helse

(Er du INN eller UT?)

• Selvmordsraten blant ungdom går opp
• Flere opplever utenforskap /følelsen av 

utenforskap øker
• Idretten en arena som utgjør en 

forskjell – kan den utgjøre en enda 
større forskjell?

• Hvilken rolle skal idretten ha i dette 
spørsmålet? Har idretten kompetanse 
til å hjelpe de som sliter?



«E vi me?» ☺



SAK 9.1.2 Oppfølging 

av tingvedtak om 

OL/PL-sondering i 

norsk idrett



2022

Innledning ved Berit Kjøll, 
Idrettspresident



Rapport fra sonderingsutvalget

Mina Gerhardsen, utvalgsleder 



To spørsmål: 

• Reell vilje?

• Hvis ja, på hvilke premisser?

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 127



Bakteppe

• Tre tidligere prosesser

• Debatt om internasjonale 
idrettsarrangement

• IOCs nye norm

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 128



Prosess

• Digital undersøkelse

• 137 svar fra styremedlemmer i 
idrettskretser og særforbund

• Dialogmøter

• 7 møter med ulike deltakere

• Høring

• Svar fra 8 idrettskretser og 15 
særforbund

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 129



IOCs nye norm er «game 
changer»

• Gjenbruk/flerbruk/etterbruk/

midlertidige anlegg

• Ikke krav om 
minimumskapasitet

• Geografisk fleksibilitet

• Dialogprosess (kostnadsfri
rådgivning)

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 130



Argumenter mot ny prosess

• Støy og debatt

• Tar oppmerksomheten i lang tid

• Gavner ikke 
sommeridretten/ikke-
olympiske/bredde

• Kan bety mindre anleggsmidler

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 131



«Tiden er inne»

• Skal vi delta, må vi også arrangere 
iblant

• Verdens beste vinteridrettsnasjon 
har et ansvar

• OL skal ikke ikke misbrukes 
politisk, så demokratiske land må 
stille som arrangør

• Et OL på våre premisser

The Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports 132



Klart flertall for OL/PL-
prosess

Ja 76,8 % (92% IK/66,7 SF)

Nei 16,8 %

Ingen mening/ vet ikke 6,3 %

01.06.2022 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 133

Ja Nei Ingen mening/ vet ikke



Vi har: 

• Anlegg

• Arrangementskompetanse

• Frivillige

Pluss kultur for folkefest

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 134



Fra undersøkelsen: Behov 
for informasjon 

• Kostnader (75,3 %)

• Politiske prosesser (76,3 %)

• IOCs føringer og krav (65,6 %)

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 135



Fra undersøkelsen: Arven 

Styrket frivillighet (75 %)

Styrket paraidrett (72,2 %)

Forbedret anleggssituasjon (69,4 %)

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 136



Ja, men på klare premisser 

- God prosess som involvererbredden
av idretten

- Komme hele idretten til gode
- Geografisk spredning
- Gjenbruk/etterbruk/flerbruk av 

anlegg
- Kostnadseffektivt
- Styrke idretten og frivilligheten
- Bærekraft og klima
- Våre verdier: “Folkefest, ikke

pampefest!”

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 137



Råd for veien videre

• Behov for mer kunnskap om IOCs 
nye norm

• Behov for innsikt i økonomiske 
anslag

• Debatt om norske leker og 
beslutning før debatt om geografi

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 138



Det olympiske 

reformprogrammet – nye 

Olympiske og Paralympiske

tildelingsprosesser

Kristin Kloster Aasen

IOC Executive Board

Ledermøtet Tromsø 2022
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“Change or be changed”

Olympic Agenda 2020 ble vedtatt i 

desember 2014 som et veikart for 

fremtidens olympiske bevegelse. 
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Olympic Agenda 2020

1. Utforme søknadsprosess som en invitasjon

3. Redusere søknadskostnadene

4. Inkludere bærekraftshensyn i all planlegging og
gjennomføring

Sentrale anbefalinger om tildelinger av OL/PL
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Olympic Agenda 2020 /New Norm 2018

• Maksimal utnyttelse av eksisterende anlegg

• Åpner for geografisk spredning

• Ingen minimumskapasitet på anleggene

Fleksibiliet i konseptutvikling – effektivitet, 

bærekraft og legacy er førende elementer



Lekene skal tilpasses

idrettens og det øvrige

samfunnets utviklingsplaner

og behov



144

Milano/Cortina 

2026

93%

Paris 2024

95%
Los Angeles 2028

100%

Bruk av eksisterende og midlertidige anlegg





Fremtidige tildelinger



147

• Etablering av to Future Host 
Commissions.

• Dialog for å avdekke og stimulere til
interesse hos byer/regioner/land og
nasjonale olympiske komiteer for å avholde
OL og PL



148

Hva innebærer dette?

CONTINUOUS DIALOGUE 
with Interested Parties (         +        + YOG)

TARGETED DIALOGUE 
with Preferred Host(s)

-

Edition Specific
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Hva stiller IOC med en uforpliktende dialogfase?

• Individuelle workshops om konsept, 

bærekraft, legacy, økonomi, markedsføring, 

juss, styringsprinsipper, gjennomføring, 

energi & teknologi, kommunikasjon og

oppslutning

• Fagpersoner som bistår med

konseptutviklingen

• Individuelt tilpassede tjenester underveis i 

dialogfasen



150

Konkrete resultater av 

endringene for OL/PL 2026

Candidature 

Processes 

2018 & 2022

Candidature 

Process 2026

Foreslått bruk av 

eksisterende eller

midlertidige anlegg:

60 % 80%
33% 

økning

Proposed Games 

Organisation Budget 

(average)
USD 1.95bn USD 1.55bn

20% 

Reduction 

Projected 2026 Candidature Budgets over 75% lower than 

average budgets of 2018 and 2022 Cities

75% 

Reduction



151

• Reduserte kostnader for 

interesserte parter: ingen

formelle oversendelser kreves

under “Continuous Dialogue”

• IOC deler informasjon og

fagekspertise kostnadsfritt for 

interessentene

Åpenhet, dialog og fokus på reduserte

kostnader: 



152

Sentrale måleindikatorer

→ High scores on human development and sustainability indices

Key Human Development Indicators (data collected February 2021)

Human Development Index UNDP 0.944 (ranked 8/189)

Sustainable Development Goals 
Index Score

74.87/100
(ranked 37/193)

Human Rights Treaties Ratification - OHCHR Australia has ratified 14 out of 18 Human Rights treaties

ILO Core Conventions Ratifications - ILO Australia has ratified 7 out of 8 ILO Core Conventions

Rule of Law Indicator – World Bank 93/100 – Rule of law is strong

World Gender Gap - WEF 0.731 / 1.000 (1.000 = parity) - ranked 44/153

Poverty Index – World Bank Less than 1 % of the population living in moderate poverty (< USD 3.20 / Day)

Environmental Indicators

Environmental Performance - Index score 74.9 (ranked 13/180)

Share of renewables in power generation –
International Energy Agency

20%

http://hdr.undp.org/en/countries
https://dashboards.sdgindex.org/rankings
https://indicators.ohchr.org/
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:10011:0::NO::P10011_DISPLAY_BY,P10011_CONVENTION_TYPE_CODE:1,F
http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.LMIC
https://epi.yale.edu/about-epi
https://www.iea.org/data-and-statistics?country=AUSTRALI&fuel=Electricity%20and%20heat&indicator=ETISharesInPowerGen


Veien videre for den olympiske bevegelse:

• Sikre bærekraftige Leker:

➢ Utvikle strategier for å adressere påvirkningen 
av klimaendringer på fremtidige OL/PL.

➢ Sette krav om at ingen olympiske anlegg bygges 
I sårbare natur- og kulturhistoriske områder. 

➢ Sikre at Lekene gir langvarige og håndfaste 
effekter for vertsby/region/land

• Styrke idrettens rolle som en pådriver for å nå FNs 
bærekraftsmål (menneskerettigheter, likestilling 
og inkludering)

Dette blir nøkkelkriterier for fremtidige olympiske arrangører

Innledning til workshops ved Nils 
Einar Aas, generalsekretær



Introduksjon til workshop

• Spørsmål diskuteres på bordene

• Svar via Menti, en svarer på vegne
av bordet

• Dette er uformelt, men innspillene
er likevel viktige og vil bli tatt med 
i det videre arbeidet



Spørsmål til diskusjon

- Dersom Norge skal arrangere et 
OL/PL i fremtiden; hvilke 
premisser (3-5) er de viktigste at 
ligger til grunn?



Veien videre for den olympiske bevegelse:

• Sikre bærekraftige Leker:

➢ Utvikle strategier for å adressere påvirkningen 
av klimaendringer på fremtidige OL/PL.

➢ Sette krav om at ingen olympiske anlegg bygges 
I sårbare natur- og kulturhistoriske områder. 

➢ Sikre at Lekene gir langvarige og håndfaste 
effekter for vertsby/region/land

• Styrke idrettens rolle som en pådriver for å nå FNs 
bærekraftsmål (menneskerettigheter, likestilling 
og inkludering)

Dette blir nøkkelkriterier for fremtidige olympiske arrangører

Oppsummering ved Berit Kjøll, 
Idrettspresident



Implementering av Parastrategi

Én idrett – like muligheter

Vibecke Sørensen, 1. visepresident og Else-Marthe Lybekk, ass.gen.sek.

21. mai 2022







Strategiske målområder

Breddeidrett

Toppidrett

Anlegg

Aktivitetshjelpemidler tegnspråktolk og     
ledsagerordninger

Kompetanse

Kommunikasjon

Partnerskap og samarbeidspartnere 



Tingvedtak

1. Idrettstinget ber idrettsstyret utrede om det skal søkes om å få 
tildelt Special Olympics World Games vinter i Norge innen 2033.

2. Idrettstinget ber idrettsstyret igangsette en prosess med 
særforbundene og idrettskretsene for å utarbeide en offensiv plan 
for hvordan idrettstilbudet for mennesker med 
utviklingshemming kan forbedres, herunder å utarbeide en 
forpliktende strategi- og handlingsplan for hvordan idretts- og 
arrangementstilbudet nasjonalt og internasjonalt kan forbedres. 
Handlingsplanen skal være klar til ledermøtet 2022, og 
iverksettes høsten 2022.



«Idretten skal tilrettelegge for et 
mangfoldig og inkluderende 
aktivitets- og konkurransetilbud 
for alle målgrupper i 
paraidretten, uavhengig av 
funksjonsvariasjon, nivå og 
alder»

Parastrategien



Vår ambisjon

• Er at vi, sammen med dere og 
andre samarbeidspartnere, skal 
utvide konkurransetilbudet for 
målgruppen utviklingshemmede.

• Special Olympics 
Norgeslekene



1. Idrettsstyret har vedtatt at det skal nedsettes en bredt 
sammensatt arbeidsgruppe som i et helhetlig perspektiv skal 
behandle den videre oppfølgingen av idrettstingsvedtak nr. 11.5 
fra det ekstraordinære idrettstinget i 2021 knyttet til:

• om det skal søkes om å få tildelt Special Olympics World 
Games vinter i Norge innen 2033

• å utarbeide en offensiv plan for hvordan idrettstilbudet for 
mennesker med utviklingshemming kan forbedres

2. Idrettsstyret ba generalsekretæren komme tilbake med forslag til 
sammensetning og mandat for arbeidsgruppen i styremøte nr. 12 
(2021-2023), 22. juni 2022.

Videre plan



Møter med interesseorganisasjoner:
• SAFO
• NFU
• FFO
• NHF
• Unge funksjonshemmede
• Blindeforbundet

Diskutere felles utfordringer som 
kan løftes politisk

Politisk påvirkningsarbeid



Vi lykkes best sammen!

Parastrategien følges 
opp og utvikles i alle 
organisasjonsledd i 

norsk idrett. 



Én idrett – like muligheter

Tonje Røiland, Norges Danseforbund

21. mai 2022



Hvordan jobber VI med paraidrett?

- ALLE TENKER PARADANS

https://www.tvbra.no/share/ab73277c1bea6c2fe3ff5ee849aea130?fbclid=IwAR2oaKVHdTB34zUf4tsmtmjLkDE5G_6CI2qxQSi6lLI5hRWEjGN0zkYtrbo


 Handlingsplan paradans 2022-2026

Breddeidrett

 Danseforbundet          Klubb

- Grundig kartlegging

- Tilbakemeldinger fra målgruppen

- Tett oppfølging og tilrettelegging

http://www.danseforbundet.no/


Kommunikasjon og tilrettelegging

 Mot klubb 

- Informasjonsmøter «Hvordan komme i gang med paradans»

- Paraansvarlig i forbund

- Parakontakt i klubb

- Sjekklister

- Maler 

 Mot trenere og assistenter

- Temabaserte workshopper

- Ferdige opplegg for timer/øktplaner til instruktører

https://www.danseforbundet.no/
http://www.danseforbundet.no/


Rollemodeller

 Para-pris

 Synliggjøring av parautøvere





Én idrett – like muligheter

Rune Røksund, Rogaland idrettskrets

21. mai 2022



TROMSØ
Lørdag 21. mai 2022

Ledermøtet









SUPERsatsing handler 
om rammevilkårene til 
Kjell å di

Ildsjelen Kjell Bjelland
Trener og leder i Djerv 1919



Rogalandsidretten vil

• Aktiv idrettspolitikk

• Effektiv anleggsutvikling

• God organisasjonsutvikling

• Bedre folkehelse

• Økt idrettsturisme og næringsutvikling

• Flere talenter

• Synliggjøre idrettens samfunnsbetydning



 

MÅÅÅLLLL!
• Skape bedre rammevilkår for at 

særidrettene kan tilby økt og variert 
fysisk aktivitet – for nye medlemmer 
som tradisjonelt ikke finner fram til 
idrettens allerede fantastiske tilbud

• Skape økt og bedre samhandling 
mellom det offentlige og idretten

• Flere medlemmer – et medlem er et 
medlem

SBM: pluss folkehelse og alt det der ☺

Tre målgrupper ift utfordringsbilder 



Vi selger ei krone 
for femti øre

TILBUD!

Metode:

Penger direkte til aktivitet



240 mill NOK i frivillighet*

2009 -2021: Resultater er aldri kjedelige

32 mill NOK direkte til aktivitet

2 500 deltakere i året for under tusenlappen

*20 mill NOK de siste årene.



Vestland: 913
Rogaland: 978
Agder: 315
= 2 206

Mål: + 500





Breddeidrett



• Ukentlige SUPERtreninger

– Fra 2206 til 2 706 medlemmer

• Årlige SUPERleker

– Fra 1 til 8 arrangementer, pluss

• Årlige SUPERuker (3)

– En og halv etablert, pluss en og en halv

De tre idrettskretsenes portefølje



Norgesleker eller Superleker?
Disse to utøverne bryr seg ikke om navnet, 

men de elsker tilbudet.

Hvordan kan vi i støtteapparatet samskape enda bedre?



Vi som er her må spille hverandre gode!



Apropos «rette» verdier – the end!



Én idrett – like muligheter

Bjørnar Erikstad

21. mai 2022



Klubbutvikling og paraidrett - nysgjerrig på nye måter…

file:///C:/Users/ingrei/Desktop/Finnmark Fotballkrets - Mahmoud Jaqmara (1).mp4


Sak 9.5 Utviklingen i 

internasjonal idrettspolitikk



IDRETT I MØTE MED VERDEN



IDRETT I MØTE MED VERDEN



IDRETT I MØTE MED VERDEN



Sak 9.4 Innspill til idrettens fanesaker til kommune- og 
fylkestingsvalget i 2023



Idrettens valgkamp

• Dette markerer startskuddet for 
idrettens valgkamp frem mot 
kommune- og fylkestingsvalget 
2023.

• Idretten er gode på valgkamp -
gode gjennomslag, eks. full 
rettighetsfestet 
momskompensasjon, bevaring og 
styrking av den norske 
pengespillmodellen og én time økt 
fysisk aktivitet i skolen.



Tidslinje

Kommune- og 

fylkestingsvalg

11.09.2023

«Intensiv valgkamp»

Vår/sommer 2023 –

Regjeringens 

budsjett-

konferanse

14.-16.03.2022

Programvedtak 

og 

nominasjoner

Frist 

31. mars 2023

Påvirkning 

programkomiteer

Mai 2022 –

Vedtak 

statsbudsjett

Des. 2022

Forslag til 

statsbudsjett

Okt. 2022

Påvirkning 

stortings-

komiteene

Forslag 

RNB

Mai 2022

Vedtak 

RNB

Juni 2022

Påvirkning 

Stortinget

Påvirkning 

dep/regjeing

Statsbudsjett og revidert nasjonalbudsjett (RNB)

Partienes programprosesser

Valgkamp

IDRETTENS VALGKAMP

Regjeringens 

budsjett-

konferanse

Mars 2023

Forslag 

RNB

Mai 2023

Vedtak 

RNB

Juni 2023

Påvirkning 
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Idrettens valgsaker

• Viktig å finne valgsaker som kan 
romme lokale kampsaker –
og som oppleves relevante for det 
enkelte idrettslag, idrettsråd og 
idrettskrets.

• Danner grunnlaget for NIFs 
innspill i påvirkningsarbeidet og 
valgkamp.

• Ønsker oss gjerne saker som kan 
kobles på aktuelle politiske 
prosesser og/eller temaområder.



Individuell oppgave

Hva mener du bør være den 
viktigste valgsaken for idretten til 
kommune- og fylkestingsvalget?

Gå til menti.com 
og bruk kode 7842 1518



Gruppearbeid

Gi konkrete innspill til politiske 
krav, budskap og annet til den 
valgsaken/temaet som gruppen er 
ansvarlig for:

Bord 1-8: Flere og bedre idrettsanlegg

Bord 9-16: Flere med i aktivitet

Bord 17-24: Støtt frivilligheten og 
fellesskapet

En valgt sekretær på hvert bord 
sender oppsummering på 
menti.com – kode 61 35 13 6
Maks 250 tegn per melding, send flere ved behov.



Veien videre

• Idrettsstyret drøfter og vedtar 
valgsakene. 

• Verktøykasse/temaside på 
idrettsforbundet.no på plass i 
god tid før anleggs- og 
idrettsrådskonferansen i 
oktober. 

• Sammen må vi skape gjenklang 
for idrettens valgsaker inn mot 
valget. 



Sak 10 RESOLUSJON 

Behandling

Zaineb Al- Samarai, leder 
redaksjonskomiteen



Sak 11 AVSLUTNING

Berit Kjøll, Idrettsforbundet


