NORGES IDRETTSFORBUND
OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE
KOMITÉ
Protokoll for
Idrettsstyrets møte nr. 15 –2015- 2019
22. november 2016
Gardermoen
Godkjent i IS-møte nr. 16 (2015-2019)
Sak 117: Protokoll fra IS-møte 14 (2015-2019)
Sak 118: Norges Cricketforbund
Sak 119: Norsk Organisasjon for Rullebrett
Sak 120: Idrettens markeds- og rettighetsbestemmelser
Sak 121: Oppfølging av Åpenhetsutvalgets anbefalinger
Generalsekretærens orientering:
 Antidopingarbeid – oppfølging, tidslinje og kommunikasjon

Tilstede:
Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Vibecke Sørensen (bortsett fra sak
nr. 117 og 119), Guri Ramtoft (på telefon), Sondre Sande Gullord, Anne Berit Figenschau
(bortsett fra sak nr. 117 og 119), Sigbjørn Johnsen, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Marit
Roland Udnæs (på telefon), Jorodd Asphjell (på telefon), Kjartan Haugen (på telefon), Geir
Johannessen, Gerhard Heiberg (på telefon fra kl. 15.00), Inge Andersen, Magnus Sverdrup
(referent).
Idrettspresidenten åpnet IS-møte 15 (2015-2019) kl. 14.15.
Møtet var vedtaksført.
Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.
Idrettsstyrets medlemmer hadde ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til
behandling i dette styremøtet.

Sak 117: Protokoll IS-møte 14 (2015-2019)
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte 14 (2015-2019), med de endringene som fremkom
i møtet.

Sak 118: Norges Cricketforbund
Idrettspresidenten innledet til saken.
NIF tok 05.04.2016 Norges Cricketforbund under administrasjon med hjemmel i NIFs lov §
2-3 (3). Begrunnelsen var blant annet mottatte bekymringsmeldinger om forbundets
demokratisk praksis, økonomiske disposisjoner og bruk av spillemidler.
Idrettsstyret ga i IS-sak 80 i IS-møte nr. 10 (2015-2019) generalsekretæren fullmakt til å
igangsette en ekstern undersøkelse av organisatoriske og økonomiske forhold i Norges
Cricketforbund. BDO fikk 29.04.2016 i oppdrag å gjennomføre en slik undersøkelse i 2 faser.
BDOs rapport, «Forvaltning, styring og kontroll», er nå overlevert NIF, og denne vil bli gjort
offentlig 23.11.2016. Rapporten vil bli presentert for lagene tilsluttet Norges Cricketforbund
samme dag.
Vedtak:
1. Idrettsstyret tar BDOs rapport av 8. november 2016 til etterretning, og finner at
rapporten bekrefter grunnlaget for NIFs vedtak om å sette Norges Cricketforbund
under administrasjon.
2. Rapporten gjøres offentlig tilgjengelig i en anonymisert versjon.

3. Med hjemmel i NIFs lov § 2-3 (3) opprettholder Idrettsstyret administrasjonen av
Norges Cricketforbund. Mandatet til det oppnevnte arbeidsutvalget for Norges
Cricketforbund opprettholdes uendret.
4. Idrettsstyret ber generalsekretæren i NIF og arbeidsutvalget om å følge opp de
anbefalte tiltak som fremgår av BDOs rapport, og rapportere tilbake til Idrettsstyret.

Sak 119: Norsk Organisasjon for Rullebrett
Idrettspresidenten innledet til saken.
NIF har i løpet av det siste halve året hatt en jevnlig og god kontakt med administrativ og
politisk ledelse i Norsk Organisasjon for Rullebrett (NORB) med tanke på en mulig
innlemmelse av skateboard som egen idrett i NIF.
IOC vedtok på IOC-sesjonen i Rio, 03.08.2016, at skateboard skulle tas opp som egen idrett
på programmet for sommer-OL i Tokyo i 2020.
NORB avholdt ekstraordinært landsmøte 29.10.2016, der styret i NORB fikk en enstemmig
tilslutning til følgende:
«NORB ber om mandat fra klubbene til å starte og eventuelt fullføre prosessen, med å
organisere skateboard inn i norsk idrett, med mål om å etterstrebe best mulig
organisasjonsmodell for skating i Norge».
Pr. i dag er NORB i dialog med Norges Skøyteforbund og Norges Snowboardforbund om
mulighetene for å innlemme skateboard som idrett. Det er NORB selv som må bestemme
innenfor hvilket særforbund de mener at deres idrett blir best organisatorisk og
aktivitetsmessig ivaretatt.
Idrettsstyret er positive til at det arbeides for å finne en løsning med tanke på at skateboard
kan bli tatt opp som en idrett i NIF.
Vedtak:
Idrettsstyret ba Generalsekretæren jobbe videre med Norsk Organisasjon for Rullebrett
(NORB) med sikte på et formelt opptak av idretten i NIF.

Sak 120: Idrettens markeds- og rettighetsbestemmelser
NIFs juridiske sjef, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken.
Norges Skiforbund har blitt saksøkt av en landslagsutøver, som vil ha en dom på at
vedkommende har rett til å inngå en individuell markedsavtale, til tross for at skistyret har
vedtatt at han ikke får inngå den aktuelle avtalen. Den aktuelle saken er av prinsipiell
betydning for samtlige særforbund ettersom en rettsavgjørelse, som berører reguleringen av
markedsrettighetene i NIFs lov, vil kunne få konsekvenser for samtlige.

Det er naturlig at NIF, som en paraplyorganisasjon, synliggjør støtte til særforbundene i at det
er de som innehar retten til å inngå markedsavtaler, og at det er det enkelte særforbundet som
selv beslutter rammene for at utøvere skal kunne gis rett til å inngå egne markedsavtaler.
Videre er det viktig at NIF, som paraplyorganisasjon, kan bistå de særforbundene som blir
utsatt for rettsprosesser der de blir utfordret på idrettens felles regelverk.
I en sivil sak vil NIF kunne tre inn som partshjelp dersom utfallet vil berøre organisasjonen og
dets medlemmer, og saken er omfattet av organisasjonens formål og virkeområde.
Særforbundenes lovverk på dette området er basert på NIFs tingvedtatte lovverk, som igjen er
basert på internasjonalt lovverk.
Idrettsstyret var enige i at dette er et grunnleggende viktig saksfelt for finansieringen av
særforbundenes toppidrettssatsing, og at det derfor er riktig at NIF trer inn som partshjelp i
denne typen saker, som omhandler § 14 i NIFs lov.
Vedtak:
1) Idrettsstyret viser til NIFs lov kapittel 14 som inneholder idrettens markeds- og
rettighetsbestemmelser, og vil erklære partshjelp for særforbund dersom deres
rettigheter etter NIFs lov kapittel 14 utfordres.
2) Idrettsstyret har besluttet å erklære partshjelp for Norges Skiforbund i den sak som
Henrik Kristoffersen har anlagt mot særforbundet ved Oslo tingrett.

Sak 121: Implementering av Åpenhetsutvalgets anbefalinger
Idrettspresidenten innledet til saken.
Det vises til IS sak 106 i IS-møte nr. 14. (2015-2019), og NIFs administrasjon har
gjennomført møter med NIFs kontrollkomité og NIFs revisor for å planlegge implementering
av Åpenhetsutvalgets anbefalinger, herunder kartlegge alternative løsninger for hvordan
forvaltningsrevisjon i NIF kan gjennomføres fremover. Idrettsstyret har også gjennomgått
Bernanderutvalgets anbefalinger og organisasjonsmessige konsekvenser av implementering
under Styrelederforum 09.11.2016, og mottatt innspill fra organisasjonen relatert til åpenhet.
Generalsekretæren har opprettet en arbeidsgruppe med mandat til å utarbeide en
implementeringsplan for Åpenhetsutvalgets anbefalinger. Planen skal beskrive hvor raskt de
enkelte anbefalingene kan gjennomføres, og hvilke bemanningsmessige og økonomiske
konsekvenser den enkelte implementering vil innebære. Generalsekretæren vil fremlegge
implementeringsplanen for Idrettsstyret i IS-møte 16 (2015-2019).
Idrettspresidenten orienterte Idrettsstyret om innholdet i nylig mottatt brev til NIF fra
Buskerud Idrettskrets i saken.

Vedtak:
Idrettsstyret ba generalsekretæren arbeide videre med implementeringsplanen for
Åpenhetsutvalgets anbefalinger.

Generalsekretæren skal fremlegge implementeringsplanen for Idrettsstyret i IS-møtet 14. og
15. desember 2016.

Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret:


Antidopingarbeid – oppfølging, tidslinje og kommunikasjon
Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om den videre saksgangen knyttet til
oppfølgingen av den positive dopingprøven til Therese Johaug.
Pr. nå ligger saken hos ADNO og i påtalenemda. Når saken kommer til NIFs
domsutvalg, må NIF påregne å bistå vedr. den praktiske tilretteleggingen av dette
utvalgets behandling av saken.
Generalsekretæren, i samarbeid med NIFs juridiske leder, lager en samlet informasjon,
som gjøres offentlig tilgjengelig, om den videre prosess og saksgang etter at
påtalenemda har offentliggjort deres vedtak.
Generalsekretæren orienterte videre om de evalueringsprosesser som nå pågår vedr.
antidopingarbeid/medisineringspraksis i norsk idrett.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte 16 (2015-2019) kl. 1700.
Neste møte i Idrettsstyret avholdes i Oslo 14. og 15.11.2016.

