PROTOKOLL
Idrettsstyrets møte nr. 13 (2019- 2021)
15. oktober 2020, Oslo / Olympiatoppen
Deltok:
Fra idrettsstyret: Berit Kjøll, Vibecke Sørensen, Johann Olav Koss, Astrid Strandbu
(ikke sak 116), Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Elisabeth Faret (ikke sak 116), Emilie
Zakariassen Hansen, Erik Unaas, Kathe Langvik, Kristin Kloster Aasen (ikke sak 115 og
116), Ole Jørstad (ikke sak 116), Sebastian Henriksen (ikke sak 116), Sondre Sande
Gullord, Zaineb Al-Samarai (ikke sak 107, 108, 109, 110 og 111).
Fra NIFs administrasjon: Karen Kvalevåg, Finn Aagaard, Magnus Sverdrup og Kaja
Osnes Græsholt (referent).
Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 13 (2019-2021) 15. oktober 2020 kl. 08.30.
Møtet var vedtaksført. Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.
Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling.

Sak 107: Godkjenne innkalling, sakliste, protokoller og referater
Vedtak:
1. Innkallingen ble godkjent.
2. Sakslisten ble godkjent.
3. Idrettsstyret vedtok protokollen fra idrettsstyremøte nr. 12 (2019-2021) 24.
augut 2020.
4. Idrettsstyret tok protokoll fra kontrollutvalgets møte nr. 15, 8. juni 2020, til
orientering med de endringer som fremkom i møtet.
5. Idrettsstyrettok referat fra presidentskapets møte nr. 14, 7. september 2020,
og møte nr. 14, 7. oktober 2020, til orientering.

Sak 108: Spillemiddelsøknaden for 2021
Generalsekretær Karen Kvalevåg og breddeidrettssjef Anja Veum innledet saken.
Generalsekretæren redegjorde for hvordan administrasjonen har gjennomgått og behandlet
innspillene fra organisasjonen, samt hvilke vurderinger som ligger til grunn for de endringer
administrasjonen har gjort i selve søknadsdokumentet på bakgrunn av høringsinnspillene.
Idrettsstyret ga sine innspill til utkastet til spillemiddelsøknad for 2021.
Vedtak:
1. Idrettsstyret godkjente søknaden om spillemidler til idrettsorganisasjonen gjennom
NIF for 2021, og søker om kroner 777 millioner fordelt på følgende poster:
• Post 1: Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt – kr 155 millioner, hvorav 52
millioner kroner er øremerket til digitalisering/NIF digital
• Post 2: Grunnstøtte særforbund – kr 279,4 millioner
• Post 3: Barn, ungdom og bredde – kr 175,6 millioner
• Post 4: Toppidrett – kr 167 millioner
2. Søknaden oversendes Kulturdepartementet innen 20. oktober 2020 og gjøres deretter
offentlig kjent.

Sak 109: Forvaltningsordningene og utøverbegrepet
Forvaltningsansvarlig Stine Schultz Heireng innledet til saken.
På bakgrunn av vedtak i sak nr. 27 i idrettsstyrets møte nr. 4 (2019-2021), har det vært et
behov for å justere vedtakspunkt B a (i).
Vedtak:
1. Idrettsstyret justerte vedtakspunt B a (i) i sak 27 Revisjon av forvaltningsordningene ved
idrettsstyremøte nr. 4 (2019-2021), 23. oktober 2019, til:
«I eksisterende rapporterings- og tildelingsordninger brukes begrepet “aktiv” for den
gruppen som danner grunnlag for fordeling mellom særforbundene. Dette begrepet
skal erstattes med følgende begreper, og disse vil da danne grunnlag for fordeling:
- Fysisk aktiv
- Dommer
- Trenerveileder/trener
- Teknisk delegerte
- Lagledere/oppmenn
Med «fysisk aktiv» skal forstås en person som utøver en nasjonalt godkjent idrett.
Med «tilskuddsberettiget fysisk aktiv» menes en fysisk aktiv person som har gyldig
medlemskap i et idrettslag og som regelmessig utøver den aktuelle idretten gjennom en
sesong. Den aktive utøvelsen må kunne knyttes til den aktuelle sesongen og særidretten
gjennom betalt treningsavgift, lisens, forsikring, startkontingent, eller tilsvarende.»
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Sak 110: Forskrift om navn på idrettslag
Leder av juridisk avdeling, Henriette Hillestad Thune, innledet saken.
Etter NIFs lov § 10-1 (2) skal idrettslag ha et navn som er i samsvar med forskrift gitt av
Idrettsstyret. Formålet med forskriften er å sikre en ensartet navnepraksis.
Gjeldende forskrift har stått uendret siden 2003, og både særforbund og idrettskretser har
etterspurt en revisjon av forskriften.
Lovendringen som nå ble vedtatt av idrettsstyret har ikke tilbakevirkende kraft.
Vedtak:
1. Idrettsstyret vedtar følgende forskrift om navn på idrettslag,
jf. NIFs lov § 10-1 (1) e):
«Forskrift om navn på idrettslag
§1
Et idrettslag i NIF skal ha et navn som er enkelt og meningsfylt, og som
gir en troverdig og lett forståelig ramme omkring idrettslaget. Navnet skal være
egnet til å fungere innenfor NIF og i offentligheten.
§2
Navnet skal vise at foreningen er et idrettslag, og bør vise hvor idrettslaget er
lokalisert. Særidrettslag bør vise hvilken idrett isdrettslaget driver.
§3
Navnet må ikke kunne forveksles med navn på et annet idrettslag,
juridisk/fysisk person, eller produkt/tjeneste.
§4
Særforbund kan tillate at idrettslag benytter terminlistenavn innenfor
særforbundets konkurransesystem.
§5
Idrettskretsen godkjenner navn på idrettslag. Før godkjenning av navn skal
idrettskretsen innhente uttalelse fra en navnegruppe oppnevnt av NIFs
generalsekretær. Gruppen skal bestå av minst én representant fra hhv. NIF,
særforbund og idrettskrets.»
2. Generalsekretæren oppnevner en gruppe som vurderer og avgir uttalelser om
idrettslagsnavn. Gruppen skal bestå av minst én representant fra hhv. NIF,
særforbund og idrettskretser.

Sak 111: Nytt antidopingregelverk
Advokat i juridisk avdeling, Tord Jordet, innledet saken.
Det ble under denne saken redegjort for innholdet i det dokumentet som NIF og ADNO nå er
enige om å oversende til WADA knyttet til implementering av ny WADC, herunder vesentlige
endringer som er gjort i dokumentet sammenliknet med sist dette ble behandlet i idrettsstyret.
Videre ble det også redegjort særskilt for hvorfor idrettsstyret (2019-2021) ikke spesifikt ble
gjort oppmerksom på det som omhandler åpne høringer i antidopingprosesser i tidligere
styrebehandlinger knyttet til det nye regelverket.
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Vedtak:
1. Idrettsstyret vedtar at det fremlagte utkastet til nytt antidopingregelverk skal
oversendes WADA for godkjenning.
2. Idrettsstyret vedtar at det fremlagte utkastet til nytt kapittel 12 i NIFs lov skal
oversendes NIFs lovutvalg for behandling.
3. Generalsekretæren bes arbeide for å få en særlov for antidopingarbeidet i idretten
som både ivaretar vedtak i sak 13.16 fra Idrettstinget 2019 om å arbeide med
straffebestemmelser knyttet til doping, og som lovregulerer antidopingarbeidet i
Norges i sin helhet.

Sak 112: Kjønnsbalanse i norsk idrett
Idrettsstyremedlem Elisabeth Faret innledet til saken.
Dette er en oppfølging av orienteringen idrettsstyret fikk i sak 103 i idrettsstyrets møte nr. 12
(2019-2021).
Vedtak:
1. Idrettsstyret har en forventning om at andelen kvinnelige særforbundspresidenter og
kvinnelige idrettskretsledere har økt fra 13,6 prosent til minimum 40 prosent, innen
idrettstinget 2023.
2. Idrettsstyret tar ressursgruppens forslag til tiltak til etterretning og ber om at det
innarbeides i NIFs budsjett.

Sak 113: E-sport
Idrettspolitisk rådgiver Per Tøien innledet saken.
E-sport har stått på agendaen både i idrettsstyrets møte nr. 4 (2019-2021), sak 30, og i
idrettsstyrets møte nr. 12, sak 104. I tilllegg gjennomførte idrettsstyret et informasjonsmøte
om e-sport 25. septemeber 2020.
Det vil bli nedsatt en arbeidsgruppe for å følge opp arbeidet med e-sport. Arbeidsgruppens
mandat er:
• Å sikre et løpende innsiktsarbeid om e-sport i norsk og internasjonal idrett, og i miljøer
utenfor idretten, og om hvordan myndigheter på alle forvaltningsnivå tilnærmer seg
tilrettelegging for e-sport.
• Å arbeide med forskjellige organisatoriske utfordringer og avklaringer når det gjelder
særforbund og idrettslags tilbud om- og organisering av e-sport.
• Å arbeide for å sikre gode prosesser og samarbeid mellom idrettsorganisasjonen og esportmiljøet der det er naturlige krysningspunkter.
• Ha dialog med e-sportmiljøet i organisatoriske- og utviklingsspørsmål dersom esportmiljøet har behov og ønsker det.
Arbeidsgruppen består av følgende personer:
• Idrettsstyremedlem Ole R. Jørstad, leder
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•
•
•
•

Idrettsstyremedlem Emilie Zakariassen Hansen
Organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland
Leder i Norges studentidrettforbunds e-sportutvalg, Ragnhild Nygaard
Idrettspolitisk rådgiver Per Tøien

Vedtak:
1. Idrettsstyret vedtok å etablere en gruppe som skal ha som mandat å følge utviklingen
av e-sport i idretten og i samfunnet, med mål om å sikre idrettsstyret innsikt og
faglige råd til å kunne fatte kvalifiserte og kompetente vedtak når det gjelder norsk
idretts forhold til e-sport.

Sak 114: Oppfølging av etikkarbeidet i norsk idrett
Seniorrådgiver verdiarbeid, Cecilie Prebensen, innledet saken.
Idrettstinget 2019 fattet, etter forslag fra Idrettsstyret (2015-2019), vedtak om å utrede
hvordan arbeidet med en etisk og trygg idrett kan styrkes ytterligere i organisasjonen. Arbeidet
skal resultere i tiltak i tingperioden, forslag til Idrettstinget i 2021, og eventuelle forslag og
prosess til Idrettstinget i 2023.
Fokuset i nåværende fase er på hvordan sikre et helhetlig arbeid og hvordan legge opp et felles
etisk rammeverk for hele idretten.
Vedtak:
1. Idrettsstyret tok saken til orientering.

Sak 115: Oppfølging av vedtak fra Idrettstinget 2019
Leder av internasjonal avdeling, Magnus Sverdrup, innledet saken.
Sondering av et eventuelt fremtidig OL/PL i Norge
Idrettstinget i 2019 vedtok at idrettsstyret, som styre for Norges olympiske og paralympiske
komité, skal utrede hvilke premisser norsk idrett skal legge til grunn for en ev. fremtidig norsk
søknad om vinter-OL/PL skal bygge på.
På bakgrunn av en fortsatt uavklart koronasituasjonen gjør idrettsstyret løpende vurderinger
av oppfølging av vedtakssaker fra idrettstinget.
Idrettsstyret var enige om at den videre oppfølingen av sonderinger knyttet til et eventuelt
fremtidig OL/PL i Norge utsettes inntil videre. Det blir således ingen oppstart av dette arbeidet
i januar 2021.
Tingsammensetning
Dette er en oppfølging av sak 13.8 fra Idrettstinget 2019.
Idrettsstyret har tidligere vedtatt at det skal nedsettes et utvalg som skal jobbe med denne
saken. Idrettsstyret har også tidligere vedtatt et mandat for dette utvalget.
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Utvalgets sammensetning er:
• Alf Hildrum, leder
• Vibecke Sørensen, Idrettsstyret
• Dag Vidar Hanstad, Norges idrettshøgskole
• Ole Jørstad, Idrettsstyret
• ZainebAl-Samarai, Idrettsstyret
• Terje Svendsen, Fotballforbundet
• Eline Oftedal, Fleridrettsforbundet
• Geir Knutsen, Troms og Finnmark Idrettskrets
• Inger Lilleby Fløgum, Innlandet Idrettskrets
Utvalget vil presentere en prosessplan for arbeidet på ledersamlingen i november som sikrer
god involvering av hele organisasjonen.
Vedtak:
1. Idrettsstyret tok generalsekretærens redegjørelse om oppfølgingen av
vedtakene i sakene 13.8 og 8.1 fra Idrettstinget 2019 til orientering.

Sak 116: Orienteringssaker
a) Internasjonale saker
Lederen i NIFs utøverkomité, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, orienterte idrettsstyret om
komiteens diskusjoner knyttet til hvorvidt det bør gjøres endringer i IOCs regelverk knyttet til
markering av politiske standpunkter under olympiske leker. IOCs utøverkomité har invitert
nasjonale utøverkomiteer til en dialog om dette temaet.
Utøverkomiteen har i sine diskusjoner kommet frem til at dersom det skal gjøres endringer i
dagens regelverk, så er det ikke er ønskelig å åpne for politiske markeringer på den olympiske
seierspallen eller under åpnings- og avslutningsseremoniene.
Idrettsstyret tok utøverkomiteens standpunktet til orientering.
b) Konoasituasjonen
Generalsekretæren ga idrettsstyret en orientering om NIFs korona-arbeid relatert til
gjenåpningen av norsk idrett, til det politiske påvirkningsarbeidet og til kommunikasjonen
innad i idrettsorganisasjonen.
c) Nøkkeltallsrapport 2019
Idrettsstyret fikk presentert nøkkeltallsrapporten for 2019.
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d) Statsbudsjettet 2021
NIF har respondert på Statsbudsjettet 2021 med en pressemelding og søkt om å få gi innspill
på høringer i følgende stortingskomiteer: Familie- og
kulturkomiteen, Finanskomiteen, Utdannings- og forskningskomiteen, Kommunal- og
forvaltningskomiteen, Arbeids- og sosialkomiteen og Forsvars- og utenrikskomiteen.
e) Høring i pengespilloven
NIF leverte høringsinnspill til Kulturdepartementet 29. september 2020 i forbindelse med
høring på ny pengespillov.
f) Idrettens hus 2024
Generalsekretæren orienterte idrettsstyret om prosessen og arbeidet med å finne en ev. ny
lokasjon for Idrettens hus etter 2023. Saken er en oppfølging av idrettsstyrets vedtak i sak nr.
363 i styremøte nr. 43 (2015-2019).
g) Trenerattest
Et tett samarbeid mellom NIF kompteanseutvikling og fagansvarlige for trenerutvikling i
særforbundene har resultert i et arbeid om ‘Trenerattesten’ og grunnleggenede føringer for
denne.
h) Rasisme
Denne saken ble omgjort til en separat vedtakssak; ref. sak 119 i dette styremøtet.
i) Sjakk
Idrettsstyret ble informert om status i NIFs dialog med Norges Sjakkforbund.
Vedtak:
1. Idrettsstyret tok sakene til orientering.

Sak 117: Styreevaluering – oppfølging
Oppfølging av styreevaluering ble utsatt til neste møte.
Sak 118: Eventuelt
•
•

Idrettsstyret var enige om at det skal fremlegges en egen sak om NIFs oppfølging av
idrettsrådene.
Generalsekretæren vil følge opp prosessen knyttet til at NIF skal utpeke to nye
styremedlemmer i Antidoping Norge.
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Sak 119: Rasisme
Denne saken ble gjort om fra en orienteringssak (punkt h i sak 116, 2019-2021) til en
vedtakssak.
Det var enighet om at idrettsstyremedlem Zaineb Al-Samarai skal ta et særskilt ansvar i styret
med tanke på oppfølgingen av dette saksfeltet og med det helhetlige arbeidet .
Idrettsstyret fattet et særskilt vedtak i denne saken:
Vedtak:
1. Norsk idrett har nulltoleranse for rasisme og diskriminering. Idrettsstyret vedtok å
nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere tiltak og styrking av regelverk for en
mer enhetlig behandling og håndtering av rasisme og diskriminering i norsk idrett.
Resultatet av arbeidsgruppens arbeid skal behandles i idrettsstyrets møte nr. 16
(2019-2021) 19. januar 2021.

Det ble gjennomført åpen time for organisasjonen og for pressen 16. oktober 2020.
Neste styremøte er 19.-20. november 2020.
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