NORGES IDRETTSFORBUND
OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE
KOMITÉ
Protokoll for
Idrettsstyrets orienteringsmøte
06. april 2016
Telefonmøte
Godkjent i IS-møte 9 (2015-2019)
Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret:
 Dopingsak i idretten
 Åpenhetsdebatten
 Norges Cricketforbund
 Fratredelse fra IOC – Ole Einar Bjørndalen
 Presentasjon krets- og særforbundsting
 Retesting av dopingprøver

Tilstede:
Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Guri Ramtoft, Sigbjørn Johnsen,
Anne Berit Figenschau, Vibecke Sørensen, Sondre Sande Gullord, Marcela Montserrat
Fonseca Bustos, Marit Roland Udnæs, Jorodd Asphjell, Kjartan Haugen, Gerhard Heiberg,
Geir Johannesen, Inge Andersen, Magnus Sverdrup (referent).
Idrettspresidenten åpnet Idrettsstyret orienteringsmøte 06.04.2016 kl. 1700.

Generalsekretæren orientering til Idrettsstyret


Dopingsak
NIF er informert om at påtalenemden har tatt ut sak mot vektløfteren Ruth Kasirye på
bakgrunn av en positiv dopingprøve for stoffet Meldonium.
Kasirye er suspendert frem til saken kommer opp til behandling i domsutvalget.
NIF har hatt en dialog med Vektløfterforbundet i saken, og Olympiatoppens kriseteam står til
utøverens disposisjon.



Åpenhetsdebatten
Idrettspresidenten innledet til saken.
Generalsekretæren har jobbet administrativt videre med denne saken på bakgrunn av
Idrettsstyrets telefonmøte 01.04.2016. Det har vært en konstruktiv og god kontakt med
særforbundene i denne saken, og de er meget positive til samarbeid.
Idrettsstyret var enige om at det nå skal etableres et utvalg som skal vurdere, utrede og komme
med anbefalinger knyttet til en evt. styrket selvpålagt åpenhet knyttet til norsk idretts økonomi
og forvaltning. Generalsekretæren fikk mandat til å arbeide videre med å forberede gruppens
mandat og sammensetning.
I tillegg var Idrettsstyret enige i at idrettspresidenten og generalsekretæren skal fremlegge
oversikt over reiseutgifter knyttet til sine nasjonale og internasjonale reiser. Dette vil bli
innarbeidet i fremtidige rutiner på bakgrunn av det idretten selv kommer frem til gjennom
utvalgsarbeidet.



Cricketforbundet
Generalsekretæren har i brev til Norges Cricketforbund datert 05.04.2016, formidlet vedtak
om å sette særforbundet under administrasjon. Idrettsstyret 2011-2015 ga Generalsekretæren
pålegg om å følge opp Cricketforbund, og fullmakt til å anvende nødvendige tiltak iht. NIFs
lov § 3-2.
Cricketforbundet er bedt om å komme med et skriftlig tilsvar til brevet. Det vil snarlig bli
avholdt et nytt møte med Cricketforbundet i saken.

Vedtaket om å sette forbundet under administrasjon, herunder rapportere til NIFs
generalsekretær, gjelder i første omgang inntil Idrettsstyret har fått anledning til å
sluttbehandle saken i IS-møte 9 (2015-2019).



Fratredelse fra IOC – Ole Einar Bjørndalen
Ole Einar Bjørndalen offentliggjorde 05.04.2016 at han fortsetter sin aktive skiskytterkarriere
til og med vinter-OL i PyeongChang.
Bjørndalen har sammen med IOC kommet frem til at det ikke er mulig å kombinere en fortsatt
idrettslig toppsatsing med vervet som medlem av IOCs utøverkomité – som Bjørndalen ble
valgt inn i i forbindelse med OL i Sotsji i 2014. Bjørndalen fratrer således vervet som medlem
av denne komiteen og vervet som IOC-medlem.
Dette innebærer også at Bjørndalen også fratrer som medlem av Idrettsstyret. Leder av NIFs
utøverkomité (og personlig vara for Ole Einar Bjørndalen som idrettsstyremedlem så lenge
han har vært medlem av IOCs utøverkomité), Kjartan Haugen, vil dermed bli ordinært medlem
av Idrettsstyret etter vedtak i NIFs utøverkomité. Personlig vararepresentant for Kjartan
Haugen er Karoline Dyhre Breivang.



Presentasjon krets- og særforbundsting
Med tanke på alle de kommende idrettskrets- og særforbundstingene i tiden som kommer, vil
administrasjonen utarbeide en standardpresentasjon som idrettsstyrets medlemmer kan
anvende ved tingrepresentasjon.



Retesting av gamle dopingprøver
Norges Friidrettsforbund har i brev til NIF datert 04.04.2016 bedt NIF sende en henvendelse
til IOC for å få retestet dopingprøven til Olga Kaniskina fra OL i Beijing i 2008.
Kaniskina ble 24.mars 2016 dømt for doping i CAS for perioden 15 august 2009 til 15 oktober
2012.
Norges Friidrettsforbund frykter at Kaniskina også var dopet da hun tok OL gull i Beijing i
2008 foran Kjersti Tysse Plätzer, og de ønsker derfor at prøvene fra 2008 blir retestet.
IOC har tidligere kunngjort at de vil reteste prøver både fra Beijing i 2008 og London 2012, og
NFIF mener det derfor er naturlig at denne henvendelsen blir sendt nå.
NIF vil følge opp denne henvendelsen overfor IOC.

