NORGES IDRETTSFORBUND
OG OLYMPISKE KOMITE
Protokoll for
Idrettsstyrets møte nr. 34 – 2004/2007
24. april 2007
UBC Ullevål stadion
Sak 341 Godkjenning av protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33, 29.-30. mars 2007
Sak 342 Søknad om økonomisk tilskudd til rettsprosess fra Finnsnes IL Allianse
Sak 343 Søknad om unntak fra NIFs lov §2-5 Valgbarhet
Sak 344 Utforming av ”Idrettens barnerettigheter”
Sak 345 Idrettspolitisk dokument 2007 – Nytt punkt i Bestemmelser om barneidrett
Sak 346 Innstilling til valgkomite for Idrettstinget 2011
Sak 347 Innstilling til redaksjonskomite for Idrettstinget 2007
Sak 348 Rammetilskudd til særforbund 2007
Sak 349 Friskis & Svettis
Sak 350 Tilskudd til Norges mosjons- og bedriftsidrettsforbund
O-sak A Kompetansearbeid i NIF
O-sak B Kassekreditt til Norges Cykleforbund
O-sak C Arbeid med statsgaranti til OL/Paralympics Tromsø 2018
O-sak D Ansvarsfordeling saker/områder på Idrettstinget 2007

Tilstede: Odd-Roar Thorsen (fung. president), Eva Arnseth (vp), Liv Bentzen, Toril E.
Gullaksen, Geir Kvillum (unntatt sak 341), Annicke Bergh Monsen, Tove Paule, Arvid
Sulland (unntatt sakene 341, 342, 343, 350, A, B), Jonny Ternlind, Karette Wang Sandbu,
Bjørn Omar Evju.
Inge Andersen (generalsekretær)
Forfall: Geir Solstad, Gerhard Heiberg

Fung.president satte møtet kl. 10.00. Møtet var vedtaksført.
Sak 341 Godkjenning av protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33, 29.-30. mars 2007
Vedtak:
Protokollen ble godkjent med følgende presiseringer:
Sak 330 Protokoll: AU fikk fullmakt til å endelig utarbeide og ferdigstille langtidsbudsjettet
2008-2011.
O-sak F AU-protokoll: Det tas med at AU bevilget kr 400.000,- til prosjektet vedr. avtalen
med LLH og Norsk Folkehjelp.

Sak 342 Søknad om økonomisk tilskudd til rettsprosess fra Finnsnes IL Allianse
Økonomisjefen la frem saken og viste til notat fra Idrettens Advokatkontor.
Vedtak:
Søknad om tilskudd til rettsprosess fra Finnsnes IL Allianse innvilges ikke. Idrettsstyret ber
administrasjonen behandle søknader av en slik karakter, og legge til grunn avslaget i denne
saken, samt vurderingene som Idrettens Advokatkontor har gjort i gjeldende sak.

Sak 343 Søknader om unntak fra NIFs lov § 2-5 Valgbarhet
Saken ble lagt frem av leder for NIFs lovutvalg, Marit Wiig, og leder for NIFs avdeling for
lov og frivillighet, Geir Johannessen.
Kathe Langvik og Sigurd Carson er begge ansatt som daglige ledere i idrettslag i Akershus
IK. Samtidig er Kathe Langvik medlem og Sigurd Carson varamedlem i styret i Akershus IK.
Dette er i strid med NIFs lov § 2-5 Valgbarhet.
Både Lovutvalget og Idrettsstyret understreket de ulike rollene som tillitsvalgte og ansatte har
i norsk idrett og at bestemmelsene i § 2-5 bør tolkes og håndheves strengt. Lovutvalgets
tolkning konkluderer med at de to personene ikke er valgbare til styret i Akershus IK.
Lovutvalgets leder anbefalte Idrettsstyret unntaksvis å gi dispensasjon ut valgperioden.
Lovutvalgets leder pekte også på forslaget til Idrettstinget i mai om å presisere at ansatt ikke
er valgbar i eget eller overordnet ledd. Idrettsstyret bør lage retningslinjer for denne
bestemmelsen dersom den blir vedtatt. Det bør også vedtas overgangsbestemmelser.
Dersom den nye ordlyden blir vedtatt, vil Kathe Langvik, som er foreslått av valgkomiteen,
ikke være valgbar til Idrettsstyret. Idrettsstyret har i så fall adgang å gi dispensasjon på
forhånd.
Vedtak:
Idrettsstyret gir dispensasjon fra NIFs lov § 2-5 Valgbarhet, for Kathe Langvik og Sigurd
Carson som hhv medlem og varamedlem i styret i Akershus Idrettskrets frem til neste valg til
kretsstyret. Idrettsstyret understreker at videre dispensasjon ikke kan påregnes, og som
ansatt i idrettslag er de da ikke valgbare til kretsstyret.
Idrettsstyret ber generalsekretæren etter Idrettstinget i mai 2007 fremlegge for Idrettsstyret
forslag til utfyllende retningslinjer i forhold til § 2-5 Valgbarhet.

Sak 344 Utforming av ”Idrettens barnerettigheter”

Generalsekretæren la frem forslag til justert utforming av ”Idrettens barneidrettsrettigheter”.
Styret pekte på at innledningen må være i henhold til ordlyden i Idrettspolitisk dokument.
Videre var det enighet om at fire punkter, som ble definert som bestemmelser og ikke
rettigheter, ikke burde være med i oversikten og rettighetene.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok de fremlagte ”Idrettens barnerettigheter” med følgende endringer:
Innledningen blir i samsvar med Idrettspolitisk dokument, aldersdefinisjonen er ”til og med
det året de fyller 12 år” og punktene fra bestemmelsene tas ut. Generalsekretæren gis
fullmakt til å sende de korrigerte ”Idrettens barnerettigheter” til Idrettstingets delegater.

Sak 345 Idrettspolitisk dokument 2007 – Nytt punkt i ”Bestemmelser om barneidrett”
Saken ble fremlagt av rådgiver i NIF, Arne Fagerlie.
Forslaget var et tilleggspunkt i fremlegget om ”Bestemmelser for barneidrett” kap. 2.2.g om
at barn kan delta i lokale idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år, først og fremst i egen
klubb.
Idrettsstyret pekte på at dette punktet er vurdert og ikke tatt med fordi de aller fleste
idrettskretser og særforbund, i høringen til Idrettspolitisk dokument, mente at idrettslagene
selv må kunne bestemme hvordan barneidretten lokalt skal organiseres så sant tilbudet er
åpent og inkluderende og følger felles mål og verdier for barne- og ungdomsidretten. For
øvrig pekte Idrettsstyret på at begrepet idrettsarrangement kunne ha en uklar og ikke
dekkende mening i denne sammenhengen.
Vedtak:
Det foreslåtte tilleggspunktet til innstilling på nye Bestemmelser om barneidrett kap. 2.2.g ble
ikke vedtatt.
Sak 346 Innstilling til valgkomite til Idrettstinget 2011
Idrettstinget 2007 skal velge leder og personlig vara for leder til Valgkomiteen for
Idrettstinget i 2011.
Vedtak:
Idrettsstyret legger frem for Idrettstinget følgende forslag til leder og leders personlige vara
for Valgkomiteen til Idrettstinget i 2011:
Leder:
Personlig vara for leder:

Arvid Sulland
Hedi Anne Birkeland

Sak 347 Innstilling til redaksjonskomite for Idrettstinget 2007
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok at idrettsstyremedlem Toril E. Gullaksen foreslås som leder for
Redaksjonskomiteen på Idrettstinget 2007. Idrettsstyret ga generalsekretæren fullmakt til å
legge frem forslag på de 4 andre medlemmene til Redaksjonskomiteen.

Sak 348 Rammetilskudd særforbund 2007
Økonomisjefen la frem for Idrettsstyret forslag til fordeling av rammetilskudd til
særforbundene for 2007. Fordelingen er basert på samme modell og kriterier som i fjor. Det
er på post 2 bl.a. avsatt kr 200.000,- til arbeidet mot homohets. NFI-midlene er øremerket til
arbeid med funksjonshemmede.
Idrettsstyret ba om at tallene for 2006 ble lagt inn i oversikten og ettersendt til styret.
Vedtak:
- Idrettsstyret godkjente den fremlagte oversikten over rammetilskudd til særforbundene
for 2007.
- Idrettsstyret godkjente at samlet akkumulert overskudd (egenkapital) i Norges
Funksjonshemmedes Idrettsforbund blir øremerket til idrettsformål for
funksjonshemmede ved planlagt nedleggelse av NFI.

Sak 349 Friskis & Svettis
Friskis & Svettis Norge har i brev bedt Idrettsstyret vurdere sin innstilling til søknaden fra
Friskis & Svettis om status som eget særforbund.
Idrettsstyret tok saken opp til behandling. Lovutvalgets leder, Marit Wiig, var til stede under
behandlingen.
Styret konkluderte med at det ikke skulle gjøre et nytt vedtak og at innstillingen til
Idrettstinget var uforandret.
Det var enighet i styret om at styrets medlemmer i denne saken står fritt i forhold til
behandlingen og avstemningen på Idrettstinget.

Sak 350 Tilskudd til Norges mosjons- og bedriftsidrettsforbund
Generalsekretæren innledet til saken og viste til brev fra Norges mosjons- og
bedriftsidrettsforbund (NMBF) hvor de søker om kr 2 mill fra post 1 midler til å opprettholde
aktivitetsnivået for brukere som normalt ikke tilhører organisasjonen.
Generalsekretæren foreslo å bevilge kr 500.000,- fra posten ”kompetanse- og
regionsutvikling”.
Styret var enig i dette, og understreket at midlene øremerkes konkrete prosjekter.
Vedtak:
Norges mosjons- og bedriftsidrettsforbund tildeles kr 500.000,- fra budsjettposten
”Kompetanse- og regionsutvikling”. Beløpet øremerkes til gjennomføring av ”Sykle til
jobben”-aksjonen, utvikle ”Aktiv bedrift”-aktivitetene og bidra til å arbeide forebyggende
med rasisme og undertrykking innenfor mosjons- og bedriftsidretten.

O-sak A Kompetansearbeid i NIF
Generalsekretæren innledet til saken om kompetansearbeid i NIF og viste til sakspapirene.
Idrettsstyret tok fremleggelsen til etterretning.

O-sak B Kassekreditt til Norges Cykleforbund (NCF)
Økonomisjefen innledet til saken og viste til at NCF i dag har en kassekreditt på kr 1 mill
innvilget av generalsekretæren innenfor sin særskilte fullmakt.
Regnskapet til NCF for 2006, som på dette tidspunkt ikke var ferdig revidert, viste et
overskudd på ca kr 900.000,- som er noe bedre enn forventet.
På bakgrunn av likviditetsbudsjettet, regnet økonomisjefen med at det kan komme en søknad
om økt kassekreditt i juni.
Idrettsstyret tok saken til etterretning.
Senere saker av denne karakter, bør i fremtiden fremlegges som vedtakssaker.

O-sak C Arbeid med statsgaranti til OL og Paralympics Tromsø 2018
NIFs koordinator for OL/Paralympics 2018, Magnus Sverdrup, informerte om status i arbeidet
med garantisøknaden til Regjeringen som skal sendes 10. mai 2007.
Tromsø 2018 er i ferd med å utforme sin søknad som vedlegges NIFs formelle søknad.
Utkast til dette følgebrevet sendes Idrettsstyret. Referat fra møtene med Tromsø 2018 sendes
Idrettsstyret.
Tromsø 2018 har med bakgrunn i Martinsen-utvalgets rapport, identifisert noen områder som
må styrkes i forhold til den opprinnelige søknaden. Idrettsstyret understreket sterkt at alle
endringer av betydning i økonomien må skje i denne omgang og ikke senere.
Styret var også av den klare mening at nivået på bruken av spillemidler i forbindelse med
Tromsø 2018 ikke må overstige nivået i søknaden om Tromsø 2014, som igjen var en
fremskrivning av nivået fra Lillehammer 1994. Idrettsstyret forutsetter at KKD konsulterer
NIF ang. bruken av spillemidler under KKDs behandling av OL/Paralympics søknaden for
Tromsø 2018.

O-sak D Ansvarsfordeling av saker/områder på Idrettstinget
Arne Fagerlie la frem forslag til arbeidsfordelingen innen styret. Idrettsstyret gjorde noen
justeringer i forslaget og ba generalsekretæren arbeide videre med den endelige
arbeidsfordelingen, samt å fordele lovsakene mellom idrettsstyremedlemmene.

Andre saker
Brev fra Vannskiforbundet
Idrettsstyret har fått brev fra Norges Vannskiforbund ang sakene 11 og 12 på Idrettstinget,
som de hevder har skapt uro hos de angjeldende særforbundene.
Idrettsstyret påpekte at det har vært lite tilbakemeldinger fra de angjeldende forbundene på
disse punktene i høringen og på møter hvor dette har vært tatt opp.
Disse punktene vil bli vurdert og en konklusjon lagt frem på neste møte av idrettsstyremedlem
Tove Paule.

Medlemmer i Idrettsstyret har mottatt meldinger i denne saken med formuleringer som
Idrettsstyret ønsker å uttrykke at det finner helt uakseptable.

Brev fra Norges Bandyforbund
Idrettsstyret har mottatt brev fra Norges Bandyforbund i forbindelse med søknad fra
Innebandy om status som eget særforbund.
Brevet vil bli vurdert sammen med saken i brevet fra vannskiforbundet.
Fung.president og Tove Paule legger evt. vurderingen frem på neste møte.

Special Olympics
Toril E. Gullaksen er Idrettsstyrets representant i Special Olympics i Norge. Hun refererte fra
møte med den internasjonale organisasjonen.
Avtalen mellom NIF og den internasjonale Special Olympics organisasjonen er nå klar til å
signeres.

TV-aksjonen
Jonny Ternlind er Idrettsstyrets representant og leder i Idrettens representasjonsgruppe for
TV-aksjonen. Han orienterte om gruppens arbeid. TV-aksjonen blir markert på Tinget.

Frivillighet Norge
Idrettsstyremedlem Tove Paule deltok på generalforsamling i Frivillighet Norge som
representant for NIF.
Frivillighet Norge har nå 125 frivillige medlemsorganisasjoner.
Tove Paule ble valgt til leder av nettverksgruppen for forskning og utvikling. I tillegg ble
Tove Paule valgt til nytt styremedlem i Frivillighet Norge.

Seminar om ”Like muligheter for alle”
Idrettsstyremedlem Eva Arnseth, leder av AU for kvinnenett, informerte fra seminaret ”Like
muligheter for alle”. Det var et vellykket arrangement som synliggjorde noen av
konklusjonene i Idrettspolitisk dokument.

KKD spillemiddelrapport
Generalsekretæren viste til spillemiddelrapporten til kulturdepartementet som også var sendt
til idrettsstyremedlemmene. Det var enighet om at det var en grundig og gjennomarbeidet
rapport.

IK-ledermøtet
En tilbakemelding fra idrettskretsledermøtet var at Sak 13.42 til Idrettstinget om digital
medlemsregistrering er et prosjekt som må gjennomarbeides grundig før det realiseres.

Automatsaken

Generalsekretæren informerte om status i arbeidet med automatsaken. Arbeiderpartiets
landsmøte støttet opp om den statlige spillpolitikken som har vært ført på dette området siden
2003. NIF og idretten har også hele tiden støttet regjeringen i denne saken.
Med bakgrunn i dette har også NIF i møter med KKD tatt til orde for å utvikle en økonomisk
overgangsordning for 2008 med tanke på det øknomiske bortfallet til idretten som inntreffer
fra 01.07.07
Idretten er ikke enig i planen om å forflytte beslutningsprosessen ang. spillemidler til anlegg
gjennom evt. fremtidige regioner. Idretten mener at dagens forvaltningsordning vedr. anlegg
fungerer meget godt.
Møtet ble avsluttet kl. 17.15.

