
Gode idrettsvenner 
 
Anne Irene Myhr, leder av valgkomiteen i NIF vil sammen med nestleder Erik Hansen,  
Bandyforbundet,  på vegne av valgkomiteen orientere dere om prosessen og vår 
innstilling til nytt idrettsstyre og tingvalgte komiteer.  
 
Valgkomiteen har i tillegg til Erik og meg bestått av 
Laila Davidsen, Finnmark, IK 
Trine Løvold Syversen, Oppland, IK 
Nils R Sandal, Sogn og Fjordane, IK 
Erik Røste, skiforbundet 
Siri Barfod, hundekjørerforbundet 
 
Vara har vært Bente Aksnes, handballforbundet, Håvard Larsen, skytterforbundet, Vidar  
Bøe, Akershus IK, og Tormod Tvare som min personlige vara. Tormod tiltrådde komiteen  
1. februar da han hadde avsluttet sitt arbeidsforhold i studentidrettsforbundet 
 

 
Valgkomiteen avsluttet sitt arbeid sist mandag, dvs 25. mars.  

• Vi har hatt 13 heldagsmøter, stort sett alle tilstede eller med via skype/telefon siden 
august 2018 

• Valgkomiteen har gjennomført 55 intervjuer/samtaler, og 23 personer er intervjuet 
mer enn en gang 

• alle medlemmene i det sittende idrettsstyret har blitt intervjuet 
• Oppgaver i komiteen er fordelt mellom valgkomiteens medlemmer med bakgrunn i 

kompetanse og nettverk. Vi har orientert oss om forslag til idrettstinget og 
idrettsstyret sine anbefalinger på forslag som vil ha betydning for vårt arbeid. I 
utgangspunktet innstiller vi alle kandidater til 4 år. Vi er kjent med at forslaget til 
idrettstinget om to-årige tingperioder har stor tilslutning. Forslaget synliggjør derfor 
hvem vi da innstiller til to år og fire år.  

• Vi har gjennomført en omfattende referansesjekk på våre kandidater 

 
Organisasjonen fikk frist til 12. desember med å levere innspill på navn til ulike posisjoner. 
Tallet var godt over 60,  og alle innspillene var på tillitsvalgte og frivillige som allerede har 
vist seg denne tilliten verdi, og som nå stilte seg til videre disposisjon for norsk idrett. 
 
Vi fikk da 5 navn på aktuelle idrettspresidenter. I tillegg har Tom Tvedt som sittende 
president stilt seg til disposisjon for organisasjonen for en ny periode.  
Valgkomiteen valgte å offentliggjøre navnene for at organisasjonen kunne diskutere 
kandidaturene og at offentligheten fikk bli kjent med kandidatene.  
Norsk idrett er heldig som har så mange dyktige personer som vil så mye for organisasjonen. 
Valgkomiteen har etter en helthetsvurdering valgt den mest samlende kandidaten.  
 
I tillegg står det i instruksen til valgkomiteen at vi på fritt grunnlag kan ta kontakt med 
kandidater vi ser vi trenger til ulike posisjoner det skal innstilles på. Det har vi gjort, fordi de 



60 navnene vi fikk ikke fult ut fyller den kompetanse eller ferdigheter som vi har vært ute 
etter.  
 
 
Valgkomiteen har mellom annet lagt følgende prinsipper til grunn for vårt arbeid: 
 

1) norsk idrett har behov for et strategisk orientert styre. Det motsatt er et operativt 
styre. Karen Kvalevåg som generalsekretær, leder NIF sitt operasjonelle arbeid. NIF 
sitt styre skal gi retning, diskuterer og vedta strategier på bakgrunn av de føringer 
som idrettstinget gir. 

2) Generelt ønskes det flere sterke ledere inn i idrettsstyret, som kan bidra til å bygge 

tillit mellom styremedlemmer, til idrettens organisasjonsledd, media og offentlige 

beslutningstakere. Valgkomiteen mener ikke at tilliten til norsk idrett er dårlig. Tillit 

er noe du må gjøre deg fortjent til, alle i norsk idrett har en oppgave i dette arbeidet. 

Alle valgkomiteen innstiller har fått spørsmål om lojalitet, forståelsen av og utøvelse 

av ledelse, verdigrunnlaget og forståelse av idrettens samfunnsoppgave.  

3) Vi har vært opptatt av styret som et team. Oppmerksomheten er naturligvis størst 

rettet mot idrettspresidenten, men uten at laget spiller hverandre god så når ikke 

organisasjonen målene sine. Vi har derfor brukt mye tid på å finne de rette 

personene til hele styret. Vi har satt sammen et styre som speiler medlemsmassen 

vår, som har komplementær kompetanse, vi foreslår 5 damer og 6 menn, hvorav fire 

personer som er 31 år eller yngre. Når organisasjonen etterspør fornyelse og mer 

modernisering så tenker vi at det er viktig med en gruppe yngre stemmer i det 

arbeidet.  

4) Idretten bør i større grad sette dagsorden selv. Idretten har sin egenart, og er en 
viktig samfunnsaktør. Vi må i større grad enn i dag diskutere idrettspolitikken. I dag 
er det idrettsprestasjonene som naturligvis har størst oppmerksomhet.  Her har det 
kommende styret en oppgave i å ta definisjonsmakta og sette idrettspolitikk på 
dagorden. 

5) Idrettspresidenten er et heltidsverv, og tiden må fordeles mellom arbeidet i 
organisasjonen, representasjon nasjonalt og internasjonalt og politisk 
påvirkningsarbeid nasjonalt og internasjonalt.  

6) Valgkomiteen har vært opptatt av at Norge bør sette tydeligere fotavtrykk 
internasjonalt. Det gjør ikke NIF sitt styre alene. Et sterkere samarbeid med våre 54 
særforbund blir viktig for å ivareta norsk idrett sine verdier både nasjonalt og 
internasjonalt. Og det er ikke Kristin Kloster Aasen som er NIF styre sin olympiske og 
paralympiske komite. Det er styre som kollegium. Valgkomiteen har lagt vekt på at 
flere i det kommende styre har erfaring fra internasjonalt påvirkningsarbeid 

7)  Idrettspresidenten er norsk idrett sin fremste merkevare. Det er ikke nok å si 
«idrettsglede for alle», en må være idrettsglede for alle. Norsk idrett er en 
folkebevegelse. Medlemmene i våre 12.000 idrettslag og klubber skal kjenne seg 
igjen i idrettspresidenten sine handlinger og uttalelser 

 
 
 
 



Valgkomiteen fremmer dermed følgende enstemmige innstilling:  
President  Sven Mollekleiv, 64 år, Oslo    4 år 
1 visepresident Elisabeth Faret, 51 år, Stavanger   4 år 
2 visepresident Johann Olav Koss, 51 år, Oslo   2 år 
Styremedlem  Sebastian Henriksen (under 26 år), 22 år, Tromsø 4 år 
Styremedlem  Sondre Sande Gullord, 29 år, Gjøvik/Oslo  4 år 
Styremedlem  Zaineb Al Samarai, 31 år, Oslo   4 år 
Styremedlem  Vibecke Sørensen, 51 år, Bærum   4 år 
Styremedlem  Ole Jørstad, 56 år, Levanger    2 år 
Styremedlem  Erik Unaas, 60 år, Eidsberg    2 år 
Styremedlem  Astrid Strandbu,, 50 år, Tromsø   2 år 
Styremedlem  Sara Stokken Rott (under 26 år), 22 år, Bergen 2 år 
 
 
 
Ledere av tingvalgte komiteer: 
Kontrollkomiteen  Mariann Steine Bendriss, Oslo 
Lovutvalget   Bodil Høstmælingen, Oslo 
Domsutvalget   Ivar Sølvberg, Ålesund 
Appellutvalget  Carl Petter Martinsen, Rådal 
 
 
 
Valgkomiteen har lagt frem en enstemmig og helhetlig innstilling.  
Vi stiller oss nå til disposisjon for særforbund og idrettskretser for at vi kan orientere om vårt 
arbeid, begrunnelsen og innstillingen.  
Jeg er kontaktperson for dette arbeidet, så ta gjerne kontakt.  
 
For valgkomiteen 
 
Anne Irene Myhr, leder 
Tlf 48168279 
Anne.irene.myhr@ntebb.no 


