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Sak 131 Egeberg-saken
Utkast 1 til Styrets årsrapport 2007

Til stede:
Tove Paule (president), Odd-Roar Thorsen (1. visepresident),
Børre Rognlien (2. visepresident), Camilla Haugsten,, Aslak Heim-Pedersen, Bodil
Heskestad, Geir Knutsen, Geir Kvillum (unntatt sak 130), Karette Wang Sandbu, Terje Wist,
Gerhard Heiberg, Bjørn Omar Evju
Inge Andersen (generalsekretær)
Forfall: Jorodd Asphjell

Presidenten satte telefonmøtet kl. 15.00. Møtet var vedtaksført.
Sak 130 Ungdoms-OL (YOG) 2012
IOC har henvendt seg til NIF med anmodning om å søke det første ungdoms-OL vinterstid i
2012. Det er kun Lillehammer som er aktuell arrangørby i Norge for et slikt arangement, med
bakgrunn i de gitte kriterier og retningslinjer fra IOC.
Dette er et arrangement med en annen verdiprioritering enn et ordinært vinter-OL. Et
ungdoms-OL vinterstid på Lillehammer vil kunne gi internasjonal idrett en fin anledning til å
bruke de flotte anleggene Norge har investert i på Innlandet. Ved et slikt arrangement er det
viktig å skape fellesopplevelser for idrettsungdom fra hele verden – på ungdommens egne
premisser.
En endelig søknad vil eventuelt oversendes IOC innen 19. juni i år. Hvorvidt Norge skal
levere en formell søknad vil avhenge av økonomiske-, anleggs- og arrangementsrelaterte
problemstillinger. NIF vil umiddelbart gå i nær dialog med de nasjonale vinterolympiske
særforbundene, de berørte fylkeskommuner og kommuner, Kultur- og kirkedepartementet og
IOC for å avklare de ovennevnte forhold. Resultatet av denne dialogen vil danne grunnlaget
for den endelige avgjørelsen om NIF søker ungdoms-OL eller ikke.
NIF har gjennomført et møte med de aktuelle nasjonale særforbundene, samt fått en
tilbakemelding fra de samme særforbundene relatert til idrettslige og arrangementsmessige
premisser for å støtte at NIF arbeider videre med IOC i prosessen.
NIF oversender brev til IOC-presidenten pr 06.03.2008, med orientering om den posisjon NIF
tar i prosessen.
Vedtak
Idrettsstyret ga generalsekretæren mandat til å arbeide videre med å utrede nødvendige
idrettslige, økonomiske , anleggs- og konkurransemessige forutsetninger for et evt. vinter
ungdoms-OL (YOG) på Lillehammer i 2012.
Sak 131 Egeberg-saken
Arntzen de Besche Advokatfirma AS ved advokat Knut-Marius Sture har på oppdrag for
Idrettsstyret gjort vurdering av dommen i Egeberg-saken.
Idrettsstyret mener at tingretten tar feil når den legger til grunn at daværende idrettspresident
Kjell O. Kran opptrådte på vegne av styret da han ba Egeberg gå av som generalsekretær.
Kran hadde ikke fullmakt, og Egeberg måtte som generalsekretær, vite at det var Idrettsstyret
som hadde kompetanse til å avslutte hans ansettelsesforhold. Idrettsstyret er av den klare
oppfatning at Egeberg selv sa opp sin stilling, og da har han ikke krav på etterlønn.
Idrettsstyret er videre av den oppfatning at det forelå grunnlag for avskjed av Egeberg på det
tidspunkt han fratrådte. Også dette tilsier at han ikke hadde krav på etterlønn.

Vedtak:
Et enstemmig Idrettsstyre vedtok å anke Oslo tingretts avgjørelse i saken mellom tidligere
generalsekretær Ivar Egeberg og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komité.
Styrets Årsberetning
Idrettsstyret fikk 1. utkast til Styrets årsberetning 2007 til gjennomgang.
Innspill fra styret vil bli tatt med i et utkast 2 som vil bli ferdigbehandlet på styremøtet
10.03.2008.

