PROTOKOLL
Idrettsstyrets møte nr. 15 (2019 - 2021)
19. november 2020 / Teams
Møtt:
Berit Kjøll, Vibecke Sørensen, Johann Olav Koss, Astrid Strandbu (ikke sak 133),
Elisabeth Faret, Emilie Zakariassen Hansen, Erik Unaas, Ole Jørstad, Kathe Langvik,
Kristin Kloster Aasen (ikke sak 132), Sebastian Henriksen (ikke sak 134 a og h), Sondre
Sande Gullord (ikke sak 122), Øyvind Watterdal (vara for Astrid Uhrenholdt Jacobsen)
og Zaineb Al-Samarai (ikke sak 134a og h).
Fra administrasjonen: Karen Kvalevåg, Magnus Sverdrup, Finn Aagaard og Anne
Kristine Soltvedt (referent).
Meldt forfall:
Astrid Uhrenholdt Jacobsen
Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 15 (2019-2021) 19. november 2020 kl. 08.30.
Møtet var vedtaksført. Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.
Kathe Langvik reiste spørsmål om egen habilitet til sak 133. Langvik ble vurdert habil.
Det var ingen øvrige habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling.

Sak 121: Godkjenne innkalling, sakliste, protokoller og referater
Vedtak:
1. Innkallingen ble godkjent.
2. Saklisten ble godkjent.
3. Idrettsstyret vedtok protokollen fra idrettsstyremøte nr. 13 (2019-2021) 15.
oktober 2020 og idrettsstyremøte nr. 14 (2019-2021) 3. november 2020 med de
endringer som fremkom i møtet.
4. Idrettsstyret tok referat fra presidentskapets møte nr. 16, 28. oktober 2020 til
orientering.

Sak 122: Regnskap og prognose 3. kvartal 2020
Generalsekretær Karen Kvalevåg innledet til saken og økonomisjef Anita Pelsholen
gjennomgikk detaljene i regnskap og prognose for 3. kvartal.
På grunn av korona-situasjonen vil NIF levere et betydelig overskudd i 2020. Det vedtatte
årsbudsjettet for 2020 viser en økning av NIFs frie egenkapital på kroner 1 000 000.
Årsprognosen som nå avgis for hele 2020 legger til grunn en økning av NIFs frie egenkapital
på kroner 10 350 000. Dette er en økning på kroner 3 450 000 fra prognosen ved rapportering
pr. 30.06.2020.
Generalsekretæren varslet at det forventede overskuddet i 2020 i stor grad bør avsettes til
eventuell egenandel på neste fase for nytt nasjonalt toppidrettssenter (estimert
til kroner 3 millioner), samt kostnader knyttet til strategi- og organisasjonsutviklingsprosjektet
i NIF sentralt. Gitt at det ikke bevilges det spesifikt omsøkte beløpet til digitalisering eller
pensjon over hovedfordelingen av spillemidler, må også dette vurderes tatt fra forventet
overskudd i 2020..
Generalsekretæren vil ved fremleggelse av budsjettet for 2021 innarbeide det endelige behovet
for øremerkning av egenkapital ved årsavslutning 2020.
Idrettsstyret sluttet opp om retningen som generalsekretæren presenterte i møtet.

Vedtak:
1. Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet per 30.09.2020 og prognose for 2020 til
etterretning og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet.

Sak 123: Søknad fra Norges Bryteforbund om godkjenning av ny idrett
NIFs advokat Tord Jordet redegjorde for vurderingen som lå til grunn for generalsekretærens
innstilling av grappling som ny idrett. Etter NIFs lov § 6-3 tilligger det Idrettsstyret å
godkjenne opptak av nye idretter.
Vedtak:
1. Idrettsstyret godkjente grappling som ny idrett, jf. NIFs lov § 6-3.

Sak 124: Godkjenne idretter – samleopptak
Forvaltningsansvarlig i NIF, Stine Schultz Heireng, redegjorde for saken, som er en oppfølging
av idrettsstyrets vedtak vedrørende grendefinisjonen møte 4 (2019-2021) 23. oktober 2019,
sak 27 («Revisjon av forvaltningsordningene»).
Generalsekretæren har gjennomgått alle idrettsgrener som er registrert i systemet for å påse at
alle idrettene formelt er godkjent av idrettsstyret.Gjennomgangen har vist at det for 10 av
idrettene ikke kan identifiseres en slik formell godkjenning.
For å sikre at alle idretter som praktiseres i særforbundene i dag - og som tilfredsstiller
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Kriteriene - er formelt godkjent, ba generalsekretæren Idrettsstyret om å stadfeste de idrettene
som tilfredsstiller vilkårene som stilles til idretter som er organisert i NIF.
Vedtak:
1. Idrettsstyret stadfestet følgende idretter som godkjent idrett, jf. NIFs lov § 6-3;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carambole (Biljardforbundet)
Snooker (Biljardforbundet)
Fluekasting (Castingforbundet)
Barmark (Hundekjørerforbundet)
Nordisk stil (Hundekjørerforbundet)
Kortbane (Skøyteforbundet)
Roller Derby (Skøyteforbundet)
Rulleskøyter (Skøyteforbundet)
Barfot (Vannski og wakeboard)
Wakeboard (Vannski og wakeboard)

Sak 125: Prinsipper for fordeling av spillemidler for 2021 – post 1
Forvaltningsansvarlig i NIF, Stine Schultz Heireng, innledet til saken og viste til vedtak i møte
11 (2019-2021), 22. juni 2020, i sak 86 («Endring av forvaltningsordningene»).
Vedtak:
1. Tilskuddet til idrettskretsene fordeles etter de samme fordelingskriteriene som i 2020.
2. Idrettsstyret ga generalsekretæren fullmakt til å gjøre fordelingen basert på
kriteriene i vedtaket:
a. Den totale rammen for tilskuddene fastsettes i forbindelse med
budsjettbehandlingen foran 2021 og forutsetter en budsjettramme som i
Spillemiddelsøknaden for 2021.
b. Samordnet rapportering fra 2019 legges til grunn der det ikke foreligger
annet og nyere tallgrunnlag.
c. Belastningen av kostnader til felles IT-plattform skjer etter samme prinsipp
som i 2020, dvs. fordeling ut ifra antall årsverk IT-brukere.

Sak 126: Prinsipper for fordeling av spillemidler for 2021 – post 2
Forvaltningsansvarlig i NIF, Stine Schultz Heireng, innledet til saken og viste til vedtak i møte
11 (2019-2021), 22. juni 2020, i sak 86 («Endring av forvaltningsordningene»).
Vedtak:
1. Rammetilskuddet til særforbundene fordeles etter de samme fordelingskriteriene som
i 2020. Idrettsstyret ga generalsekretæren fullmakt til å gjøre fordelingen basert på
kriteriene i vedtaket.
a. Som grunnlag for beregningen av grunntilskudd, regionstilskudd og
aktivitetstilskudd legges samordnet rapportering fra 2019 til grunn.
b. Norges Bedriftsidrettsforbund behandles utenfor ordinær fordelingsmodell og
tildeles en ramme som i 2020, justert for gjennomsnittlig endring i
rammetilskuddet over post 2.
PROTOKOLL – Idrettsstyrets møte nr. 15 (2019 – 2021)
19. november 2020, Teams

c. Generalsekretæren gis fullmakt til å korrigere tildelingsgrunnlaget der det er
innrapportert uriktige opplysninger.
2. Belastningen av kostnader til felles IT-plattform skjer etter samme prinsipp som i
2020, dvs. fordeling ut ifra antall årsverk iht. nøkkeltallsrapporten for 2019.

Sak 127: Prinsipper for fordeling av spillemidler for 2021 – post 3
Forvaltningsansvarlig i NIF, Stine Schultz Heireng, innledet til saken og viste til vedtak i møte
11 (2019-2021), 22. juni 2020, i sak 86 («Endring av forvaltningsordningene»).
Vedtak:
1. Rammetilskuddet til barn, ungdom og bredde fordeles etter de samme
fordelingskriteriene som i 2020.
1. Som grunnlag for beregningen av aktivitetsomfang og aktivitetsutvikling,
legges samordnet rapportering fra 2019 til grunn. Som grunnlag for
tildelingen av tilskudd til kompetanseutvikling, legges rapporteringen av
gjennomførte kurs i 2020 til grunn.
2. Norges Bedriftsidrettsforbund inkluderes bare i beregningen av tilskudd over
post 3 innenfor kategoriene "kompetanseutvikling" og "implementering av
kvalitet og verdigrunnlag".
3. Et prinsipp med årlig minimumsgaranti på 90 prosent av fjorårets tildeling,
regulert for den gjennomsnittlige økningen på posten, praktiseres for 2021.
4. Generalsekretæren gis fullmakt til å korrigere tildelingsgrunnlaget der det er
innrapportert uriktige opplysninger.

Sak 128: Prinsipper for fordeling av spillemidler for 2021 – post 4
Toppidrettssjef Tore Øvrebø innledet til saken.
Vedtak:
1. Spillemidlenes post 4 fordeles etter de samme fordelingskriteriene som i 2020.
2. Generalsekretæren ble gitt fullmakt til å omfordele tilskudd med utgangspunkt i
mangelfull aktivitet og måloppnåelse sammenholdt med eventuelle behov for å
forsterke innsatsen på nye områder og overfor andre prioriterte tilskuddsmottakere.

Sak 129: Valg av to personer til styret i Antidoping Norge
Styret er Stiftelsen Antidoping Norges (ADNO) øverste organ, og har ansvaret for
forvaltningen av stiftelsen og at formålet ivaretas.
Styret består av seks frittstående medlemmer, hvorav tre styremedlemmer oppnevnes av NIF
og tre styremedlemmer oppnevnes av staten/Kulturdepartementet. Medlemmer av stiftelsens
styre har fire års funksjonstid.
To av styrets medlemmer, Anne-Lise H. Rolland og Nina Frisak, trer ut av ADNO-styret
31. desember 2020. Begge disse ble i sin tid oppnevnt av NIF, og NIF skal således oppnevne to
nye styremedlemmer i deres sted for en fireårsperiode.
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For å ivareta den helhetlige kompetansen i ADNO-styret, har det vært et utgangspunkt for
identifiseringen av mulige kandidater at disse samlet sett bør ha bakgrunn og kompetanse
innenfor juss og medisin.
Idrettspresident Berit Kjøll redegjorde for prosessen forut for innstillingen.
Vedtak:
1. Idrettsstyret oppnevner Christian B. Hjort og Kristin Grefberg som nye
styremedlemmer til Stiftelsen Antidoping Norge.

Sak 130: Bærekraft
Leder av internasjonalt utviklingssamarbeid i NIF, Rune Arctander, presenterte rapporten
«Idrett og bærekraft – et kunnskapsgrunnlag».
Idrettsstyret ga innspill til rapporten og understreket at det å arbeide med bærekraft er en
endringsagenda som vil bidra til en moderne og fremtidsrettet organisasjon.
Idrettsstyret ba generalsekretæren komme tilbake med en konkretisering av hvilke ressurser
som administrativt må til for å følge opp arbeidet med bærekraft på styremøtet 19. januar
2021, når budsjett for 2021 skal behandles.
Vedtak:
1. Idrettsstyret berømmer kvaliteten på arbeidet og tok kunnskapsgrunnlaget om
bærekraft i norsk idrett til etterretning.
2. Idrettsstyret ba generalsekretæren om å komme tilbake med forslag på prioriteringer
og mål for NIF i arbeidet med bærekraft (fase 2 og 3) til idrettsstyremøtet 15.-16.
mars 2021.
3. Idrettsstyret ba generalsekretæren om å ferdigstille rapporten, med de innspillene
som fremkom møtet.
4. Norges idrettsforbund sluttet opp om Grønnvaskingsplakaten
(www.gronnvasking.no), et initiativ fra Skift, Zero, WWF og Framtiden i våre
hender.
Sak 131: Idrettstinget 2021
Leder for virksomhetsområdet organisasjon, Gro Holstad, presenterte forslag til visjon for
Idrettstinget 2021, gjennomgikk tiltak som skal bidra til modernisering av idrettstinget,
presenterte forslag til dirigenter og ga en orientering om status i forberedelsesarbeidet.
Idrettsstyret ga innspill til de ulike områdene. Idrettsstyret ønsker primært at Idrettstinget
skal være et fysisk møte, men ba generalsekretæren lage oppdaterte scenarier for
gjennomføring av Idrettsinget 2021 med tanke på korona-situasjonen til styremøtet
19. januar 2021.
Vedtak:
1. Idrettsstyret tok informasjonen til orientering, og ba generalsekretæren hensynta
idrettsstyrets innspill i det videre arbeidet.
2. Generalsekretæren kommer tilbake til Idrettsstyret med denne saken i styremøtet
19. januar.
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Sak 132: Idrettsrådenes rolle og legitimitet i organisasjonen
Leder for virksomhetsområdet organisasjon, Gro Holstad, innledet til saken.
Presidentskapet fikk mandat til å fatte en beslutning om hvem som skal lede arbeidsgruppen
som skal jobbe med idrettsrådenes rolle og legitimitet i organisasjonen.
Vedtak:
1. Idrettsstyret tok informasjonen til orientering og ba generalsekretæren opprette en
arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til hvordan idrettsrådenes legitimitet og
rolle i norsk idrett samt rammebetingelser, kan styrkes
2. Idrettsstyret støttet forslag til mandat for arbeidsgruppen, med sikte på at saken skal
behandles på Idrettstinget 2021.

Sak 133: Prøveordning enklere tilknytningsformer
Leder av NIF digital, Pål Kristen Rønnevik, redegjorde for saken. Denne er en oppfølging av
vedtaket i sak 13.11 («Enklere tilknytningsformer») på Idrettstinget 2019:
Idrettsstyret skal i neste tingperiode utrede ulike medlemskaps- og tilknytningsformer i
norsk idrett, og i den forbindelse kunne igangsette prøveordninger der det kan dispenseres
fra krav i NIFs lov. NIF og særforbundene skal ha en grundig evaluering av pilotene i god tid
før neste Idrettsting.
Videre er denne saken en oppfølging av sak nr. 89 («Enklere tilknytningsformer») i
idrettsstyremøte nr. 11 (2019-2021), 22. juni 2020.
Rønnevik redegjorde for innholdet i prøveordningen og forankringen i organisasjonen,
ordningens virkområde, planene for hvordan styrke kontrollmekansismene og omfanget av
kontroll i prøveordningen. Det ble også redegjort for hvordan ordningen skal evalueres i
henhold til Idrettstingets vedtak.
Idrettsstyret diskuterte saken også på bakgrunn av informasjonen som Oslo idrettskrets har
sendt til NIF knyttet til de utfordringer idrettskretsen opplever med tanke på fordeling av
kommunale midler til idrettslag i Oslo. I lys av dette er det viktig med en tett oppfølging og
evaluering av prøveordningen, samt at underliggende organisasjonsledd må føre en god dialog
med kommuner og fylkeskommuner med tanke på kontrollkrav relatert til spesifikke lokale og
regionale tilskudd.
Vedtak:

1. Idrettsstyret tok orienteringen til etterretning og ba om løpende halvårig oppfølging

av prøveordningen med en foreløpig evaluering i første kvartal 2021 og en
grundigere evaluering i første kvartal 2023 i forkant av Idrettstinget i 2023.
2. Idrettsstyret forutsetter at prøveordningen gjennomføres i alle kretser i tråd med de
føringer/rammer som ligger for prøveordningen. Dette inkluderer at deltakelse i
prøveordningen ikke skal påvirke tilgang til anlegg, tilskuddsordninger eller
representasjonsrett til årsmøter/ting. Underliggende organisasjonsledd skal føre en
god dialog med kommuner og fylkeskommuner med tanke på kontrollkrav relatert til
spesifikke lokale og regionale tilskudd.
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Sak 134: Orienteringssaker
a) Koronasituasjonen
Generalsekretær Karen Kvalevåg ga Idrettsstyret en nærmere orientering om NIFs oppfølging
av koronasituasjonen, herunder idrettens tilnærming til de endrede smittevernreglene,
regjeringens tiltakspakker og arbeidssituasjonen/belastningen i administrasjonen.
a) Internasjonale saker
Neste steg i prosessen med Den internasjonale paralympiske komités (IPC)
Governance Review
26. oktober offentliggjorde IPC sitt reviderte forslag på “Remaining Fit For Purpose: A revised
proposal to reform the governance of the IPC”. Det nye forslaget er utarbeidet etter innspill og
diskusjoner med IPCs medlemmer over de siste 12 månedene, og det er nå mulig å gi innspill
på det nye forslaget ut januar 2021. Deretter vil et endelig forslag utarbeides før sommeren
2021 som skal legge grunnlaget for forslag på statuttendringer og reguleringer som skal
voteres over på IPC General Assembly (GA) i desember 2021.
Ettersom IPC GA 2021 inneholder styrevalg og presidentvalg, er de foreslåtte endringene som
berører styrets komposisjon og valg utsatt til 2023.
Generalforsamling i European Non-Governmental Sports Organisations
(ENGSO)
ENGSOs generalforsamling ble avholdt digitalt 12. november hvor det var fire hovedsaker på
agendaen; adoptering av nytt ENGSO-medlem (Slovak Olympic and Sports Committee), valg
av ny generalsekretær (én kandidat, italienske, Sara Massini), valg av ett nytt styremedlem (én
kandidat, ungarske Adina Andrejko), samt en ekstraordinær generalforsamling med
oppdatering av ENGSOs statutter.
NIFs internasjonale avdeling representerte NIF på ENGSOs generalforsamling.
Generalforsamling i ENGSO Youth
ENGSO Youths GA ble avholdt digitalt 14. november. Det ble her valgt ett nytt medlem til
ENGSO Youth Committee.
Idrettsstyremedlem Sebastian Henriksen, sammen med NIFs internasjonale avdeling,
representerte NIF på ENGSO Youths generalforsamling.
Internasjonale kompetansekurs og tilbud
NIFs internasjonale avdeling har i løpet av 2020 jobbet med å systematisere og tydeliggjøre
hva NIF kan tilby til særforbundenes og NIFs internasjonale representanter. Dette innebærer
også de som representerer særforbundene eller NIF i internasjonale fora (som f.eks. ved
generalforsamlinger), og er ikke begrenset til de som allerede besitter internasjonale
verv/posisjoner eller er i en prosess til et kandidatur. Innhold kan skreddersys og tilpasses til
den enkeltes ønsker og behov og kan tas enkeltvis eller som en prosess.
Dette kan NIF, gjennom internasjonal avdeling, bidra med ovenfor særforbundenes og NIFs
internasjonale representanter:
• Internasjonalt introduksjonskurs
• Internasjonalt introduksjonskurs for utøverrepresentanter
• Workshopbasert engelsk kompetansekurs “How to achieve an international
position/cause?”
• Nordic International Leadership Education (NILE)
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•

Mulighet for mentorordning

EOCs generalforsamling
EOCs ordinære generalforsamling avholdes digitalt fredag 27. november 2020. NIF vil delta
med idrettspresidenten, generalsekretæren og lederen av internasjonal avdeling.
På fjorårets generalforsamling i Polen, fikk Norge sammen med Finland gjennom en
vedtektsendring i § 13.3 om at «Nominations should reflect the IOC recommendations
regarding Gender Equality» med tanke på sammensetningen av EOCs styre. Dette vedtaket er
nå fulgt opp gjennom et konkret forslag, ført i pennen av Den irske olympiske komité, om at
minimum fem av styrets 16 medlemmer må være av ett kjønn. NIF har vært holdt orientert av
irene i denne saken frem mot oversendelsen av forslaget.
Med tanke på at EOC ikke hadde krav knyttet til kjønnsrepresentasjon i styret i sine vedtekter
før ved vedtektsendringen i § 13.3 i fjor, så er dette å anse som et signifikant fremskritt. Styret i
EOC støtter vedtektsforslaget fra Irland, og NIF vil selvsagt gi sin stemme. NIF har for øvrig
tilbudt EOC å komme med innspill til hvordan det kan sikres ansvarlige og gode fremtidige
valgprosesser i EOC, med tanke på de nye forventede kravene til kjønnsrepresentasjon i
organisasjonens styre.
Det har vært en tett kontakt med de øvrige nordiske olympiske komiteene i forberedelsene til
denne generalforsamlingen. NIF har i denne sammenhengen tatt et særlig ansvar med tanke
på at EOC må få innført den internasjonale revisjonsstandarden International Financial
Reporting Standard (IFRS). I forkant av generalforsamlingen har derfor NIF gjennomført
møte med den regnskapsansvarlige i EOCs styre, samt sendt et brev til styret. NIF er kjent med
at EOC i sitt siste styremøte medio oktober vedtok å innføre IFRS-standarden for
organisasjonens regnskaper. Dette forventer NIF det vil bli orientert om på
generalforsamlingen.
I kjølvannet av daværende EOC-president Janez Kocijančič sin bortgang 1. juni i år, var det
diskusjoner om hvorvidt det skulle innkalles til en ekstraordinær generalforsamling for å
stemme over presidentvervet. Siden Kocijančič bortgang, har danske Niels Nygård fungert som
president. Nygård ble valgt til EOCs visepresident i 2017, og skal etter dagens vedtekter
fungere som president ut den fireårige valgperioden. NIF ga i den anledning skriftlig beskjed
om at et slikt valg på en ekstraordinær generalforsamling ikke kunne gjennomføres før
valgperiodens slutt uten at vedtektene i så fall endres i forkant (NIF var én av fire europeiske
olympiske komiteer som påpekte dette skriftlig). Til generalforsamlingen i november
foreligger nå et forslag til en vedtektsendring som åpner for at dersom et medlem av styret
(herunder presidenten) av en eller annen grunn ikke kan ivareta/inneha sitt verv i løpet av
valgperioden, så skal det stemmes inn en ny representant i vedkommendes posisjon ved den
neste ordinære generalforsamlingen. Dette er en vedtektsendring som NIF vil gi sin støtte til,
sammen med bl.a. de øvrige nordiske olympiske komiteene.
Brev fra IOC Esports Liaison Group
NIF er gjort kjent med brev fra IOC Esports Liaison Group, datert 27.10.2020. Brevet er stilet
til presidenter og generalsekretærer i internasjonale særforbund.
I dette brevet fremkommer følgende konklusjon:
The rapid increasing growth and realisation of the opportunities in this area has also led to
the increased activity of organisations positioning themselves as a representative body for
IFs in the area of esports and gaming.
The IOC position is that it does not and is not planning to recognise an esports federation. We
have strong existing relations with the different stakeholders in the esports and gaming
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community, such as game publishers, platforms, athletes and players. We will maintain these
direct relationships rather than working through a third party.
Both of the organisations who reference themselves as esports federations have
representatives on the ELG and we will continue to welcome the contribution of these
individuals, however the IOC does not endorse or recognise any specific esports federation as
a representative body in this area. This is a position shared by ASOIF, AIOWF and GAISF,
and as a result we do not encourage IFs to enter into a formal relationship with these
organisations.
Av det ovennevnte fremkommer altså at IOC ikke formelt ønsker å anerkjenne et
internasjonalt e-sportforbund på det nåværende tidspunkt, og at de ikke oppfordrer
internasjonale særforbund til å inngå et formelt samarbeid med eksisterende internasjonale esportorganisasjoner.
Møte med Utenriksdepartementet
Som en oppfølging av den vedtatte internasjonale handlingsplanen, ref. sak 88 i styremøte 11
(2019-2021), tok NIF initiativ til et møte med politisk ledelse i Utenriksdepartementet. Dette
møtet ble gjennomført 21.10.2020. Fra Utenriksdepartementet møtte Statssekretær Marianne
Hagen, mens NIF var representert med idrettspresidenten, generalsekretæren og lederen av
internasjonal avdeling.
Hensikten med møtet var å diskutere mulige fremtidige samarbeidsområder, samt å ha en
dialog knyttet til problemstillinger rundt norsk deltakelse i arrangementer i «utfordrende
stater».
NIF og Utenriksdepartementet vil fremover blant annet ha et samarbeid rundt NIFs
internasjonale kompetansemoduler, deltakelse fra Utenriksdepartement på NIFs samlinger for
internasjonale representanter fra norsk idrett, og i forbindelse med Utenriksdepartementets
aspirantkurs.
Det er gledelig å registrere at Utenriksdepartementet vil være representert på
statssekretærnivå og på embetsmannsnivå under NIFs internasjonale samling 17.11.2020.
b) Oppfølging fra Ledersamlingen 12.-13. november
Ledersamlingen, som skulle være et digitalt seminar, ble gjort om til et dagsmøte fordi
koronarestriksjonene forhindret at møtet kunne gjennomføres som planlagt.
c) Orientere om strategi- og organisasjonsutviklingsprosjektet
Det ble gitt en orientering om strategi- og organisasjonsutviklingsprosjektet i NIF sentralt.
d) Status evaluering av Olympiatoppen
I tråd med vedtak i møte 12 (2019-2021), sak 101 («Idrettsstyrets evaluering av
olympiatoppens operative rolle og funksjon i norsk toppidrett») den 24. august 2020, fikk
presidentskapet mandat til å utpeke evalueringsarbeidets prosjektgruppe og prosjektleder.
Følgende personer er utpekt; Vibecke Sørensen (leder), Kåre Geir Lio (Norges
Håndballforbund), Arild Mjøs Andersen (Norges Triathlonforbund), Erik Røste (Norges
Skiforbund), Vidar Løfshus (tidligere landslagssjef i langrenn), Daimi Akin (Norges
Kickboxingforbund), Anniken Ellingsen (Norges Rofirbund), Lena Schröder
(Utøverkomiteen), Astrid U. Jacobsen (Utøverkomiteen) og Svein S. Andersen
(Handelhøgskolen BI). Else Marthe Sørlie Lybekk (Olympiatoppen) og Kaja Osnes Græsholt
(NIFs arrangementsavdeling) er prosjektstøtte og sekretariat.
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Utvalget hadde sitt første møte 7. oktober 2020 og besluttet at det skal gjennomføres en
kvantitativ spørreundersøkelse og kvalitative intervjuer med utvalgte nøkkelpersoner, samt en
workshop med et utvalg av utøvere.
Dersom tidsplanen lar seg gjennomføre innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernregler,
tar utvalget sikte på å levere rapport til Idrettsstyret i januar 2021.
e) Forberedelser til OL/PL i Tokyo
Toppidrettssjef Tore Øvrebø ga Idrettsstyret en status på forberedelsene til De olympiske og
paralympiske leker i Tokyo i 2021.

f) Avtale med ekstern samarbeidspartner knyttet til drift og sikkerhet
Generalsekretæren har gjennomført en en anbudsprosess for å få på plass en
samarbeidspartner knyttet til håndtering av drift og sikkerhet av idrettens felles digitale
tjenester, plattform og infrastruktur. Idrettsstyret ble orientert om dette arbeidet som vil
resultere i en snarlig signering av avtale, og de økonomiske konsekvensene av en slik avtale.

g) Organisasjonsmessige saker
Idrettsstyret ble gitt informasjon om organisasjonsmessige forhold knyttet til Norges
Motorsportforbund.
Motorsportforbundet har også tatt kontakt med NIF verørende utfordringer knyttet til
konsekvensene av lovendring bilansvarsloven og motorvognforskiften, som skal tre i kraft
1.1.2021. Bakgrunnen for lovendringen synes å være implementering av EUs
motorvogndirektiv, og en tilsynelatende utvidelse av omfanget av forsikringsplikt for
motorsport. Konsekvensene av lovendringene innebærer at Motorsportforbundets
forsikringsselskap, if, ikke lenger vil tilby forsikring for motorsport inntil det foreligger en
tydelig avklaring, og har meddelt at de vil avvikle forsikringsavtalen med NMF fra 1.2.2021.
Idrettsstyret ble orientert om hvordan NIF har gitt juridisk bistand og forelagt
Kulturdepartementet problemstillingene, sammen med Motorsportforbundet.
Kulturdepartementet vil innen kort tid tilrettelegge for et møte med NIF,
Motorsportforbundet, Bilsportforbundet, samt Justis- og beredskapsdepartementet og
Samferdselsdepartementet, som bilansvarsloven og motorvognforskriften ligger innenfor.

h) Deltakelse i Special Olympics Russland
Det vises til sak 5 i presidentskapsmøtet nr. 12 (ref. referatet som lå som vedlegg D til sak 85 i
styremøte nr. 11, 2019-2021). Etter at Sverige trakk seg som arrangør for World Winter Games
i 2021, er arrangementet flyttet til 2022. Arrangementet vil bli avholdt i Kazan i Russland.
Med tanke på situasjonen knyttet til statsorganisert doping i russisk idrett, herunder den
pågående saken i CAS mellom RUSADA og WADA (hvor det er ventet en avgjørelse på nyåret
2021), er ev. norsk deltakelse noe som krever en høy grad av bevissthet og diskusjon – både i
NIF og hos de involverte særforbundene.
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Det har vært gjennomført møter, ledet av NIFs 1. visepresident Vibecke Sørensen, med
Skiforbundet, Bandyforbundet, Brettforbundet, Friidrettsforbundet (som organiserer truger)
og Skøyteforbundet i denne saken. Den har også vært diskutert i Special Olympics-utvalget
(SO-utvalget), som vil komme tilbake til Idrettsstyret med et råd etter at utkommet av saken
mellom WADA og RUSADA i CAS er klart.
Special Olympics International er ikke en signatory til WADC.
Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret i denne saken så snart den igjen er
diskutert i SO-utvalget og med de involverte særforbundene.
i) Rapport Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser
På oppdrag for Norges idrettsforbund og i samarbeid med Beitostølen Helsesportsenter, har
Oslo Economics utarbeidet en rapport som belyser paraidrettens behov og hvilke tiltak som
må til for å styrke deltakelsen i målgruppen. Rapporten er delt inn i fire overordnede
behovskategorier: tilbud, informasjon, mobilisering og varig deltakelse.
Rapporten ble lansert på et digitalt seminar 29. oktober 2020.

j) Utredning utvalgsarbeid – rammebetingelser toppidrettsutøvere
Idrettsstyret vedtok i sak 74 i styremøte nr. 9 (2019-2021) å etablere et utvalg som skal
kartlegge og belyse sentrale rammebetingelser for norske toppidrettsutøvere.
Utvalget vil i løpet av kort tid sende ut en digital undersøkelse med en rekke spørsmål knyttet
til toppidrettsutøvernes rammebetingelser. Mottakerne av surveyen vil være alle mottakere av
Olympiatopp-stipender, samt et utvalg yngre landslag i håndball og fotball.
På grunn av at det må utvikles en ny digital løsning for denne spesifikke surveyen, og fordi det
måtte gjøres avsjekk med tanke på GDPR-relaterte forhold, har det tatt noe tid å få igangsatt
undersøkelsen.
Det må derfor påregnes at utvalget må bruke noe mer tid enn først antatt på å få sammenstilt
en rapport til generalsekretæren.
Målet er at resultatene fra den ovennevnte undersøkelsen skal danne et solid faktagrunnlag
med tanke på utvalgets forslag til tiltak som kan iverksettes for å bedre de totale
rammevilkårene for toppidrettsutøvere i Norge.

k) Utredning av samfunnsmessig og -økonomisk gevinst ved investering i
idrettsanlegg
NIF har hatt innledende samtaler med Vista Analyse og Steinar Strøm om å kartlegge de
samfunnsmessige og økonomiske gevinstene ved investering i idrettsanlegg. Målet er å få en
samfunnsøkonomisk beregning som viser samfunnsgevinsten av statlige investeringer i
idrettsanlegg.
l) Nasjonal prioriteringsliste over strategisk viktige anlegg
Arbeidet med å få etablert den nasjonale prioriteringslisten over strategisk viktige
idrettsanlegg vil bli presentert på styremøtet 19. januar 2021. Arbeidet har tatt noe lenger tid
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enn opprinnelig planlagt, fordi særforbund og idrettskretser i vår ba om utsatt høringsfrist på
grunn av koronasituasjonen.
m) Verdien på frivilligheten skapt i norsk idrett
Tirsdag 17. november 2020 presenterte Statistisk Sentralbyrå (SSB) sitt satellittregnskap for
ideelle og frivillige organisasjoner, basert på 2018-tall. Av satellittregnskapet fremkommer det
at idretten utfører 34 960 årsverk frivillig arbeid, noe som har en årlig verdi på 18,7 milliarder
kroner.
Forutsettes det at frivilligheten er likt fordelt på alle aktive medlemskap (ref.
Nøkkeltallsrapporten 2019), utføres det i snitt 38,7 timer frivillig innsats bak hvert aktive
medlemskap til en verdi av 10 605 kroner.
n) Arbeidet med seksuell trakassering
Den siste tiden har det blitt publisert en rekke artikler om seksuelle overgrep i idretten.
Breddeidrettssjef Anja Veum redegjorde for arbeidet mot seksuell trakassering og overgrep i
idretten fra de første retningslinjene på området kom i år 2000 og fram til i dag. Veum
informerte også om arbeidet NIF har igangsatt for å få en etisk og trygg idrett, oppfølgingen av
det internasjonale prosjektet «Child Safeguarding in Sport», etableringen av
saksbehandlingssystem for sensitive saker, revisjonen av retningslinjene og veilederen på
området, samt hvilke skolerings- og kompetansetiltak som er iverksatt.
Det er også etablert en arbeidsgruppe som i løpet av november 2020 vil komme med en
informasjonspakke til idrettslag om hva lagene kan gjøre for å forebygge og håndtere slike
saker.
NIF har også addressert behovet for mer forskning på området i møte med
Kulturdepartementet.
Vedtak:

1. Idrettsstyret tok sakene til orientering

Sak 135: Styrets egenevaluering
Styreleder gjennomgikk hovedområdene i styreevalueringen og foreslo videre prosess for
oppfølging av denne.
Vedtak:
1. Styret tok saken til orientering
Sak 136: Eventuelt
Det var ingen saker til behandling under eventuelt.
Åpen time ble gjennomført for organisasjonen og for pressen mandag 23. november.
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Neste idrettsstyremøte vil avholdes 19. januar 2021. På grunn av smittevernsrestriksjonene vil
generalsekretæren komme tilbake med hvorvidt det lar seg praktisk gjennomføre med et fysisk
møte eller om også dette møtet skal gjennomføres på Teams.
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