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Presidenten åpnet Idrettsstyrets møte nr. 18 28. oktober 2008 kl. 10.00. Møtet var
verdtaksført.
Sak 196 Godkjennelse av protokoll for Idrettsstyrets møter nr. 17 og 18
Norad-regnskap for 2007 vedr. Zimbabwe, sak 193, er nå mottatt og oversendt revisor.
Presidentskapet gis fullmakt til å sluttbehandle dette.
Vedtak:
Idrettsstyret godkjente protokollen for Idrettsstyrets møte nr. 16 – 23. september 2008.
Idrettsstyret godkjente protokollen for Idrettsstyrets møte nr. 17 – 6. oktober 2008.
Sak 197 Regnskap pr 30.09.2008
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken. Regnskapsprognosen for året
(etter 3. kvartal) viser et prognostisert overskudd på kr. 3,5 millioner, som er kr 1.000.000,bedre enn årsbudsjettet. Generalsekretæren kommer eventuelt tilbake til Idrettsstyret på et
senere møte dersom det er behov for, eller ønske om, å gjøre andre økonomiske prioriteringer
i 2008.
Overskuddslikviditet i NIF og på konsernkontoordningen er plassert på sikre måter (jmf den
dagsaktuelle finanskrisen, og dens evt. innvirkning på de norske finansmiljøene og
renteutvikling).
NIFs markedssjef, Morten Schønfeldt, gikk gjennom status for alle markedsavtalene. I dagens
sensitive finanskrise nasjonalt og internasjonalt, er det fint for NIF med langsiktige avtaler
(som NIF har), og at det pågår reforhandlinger med noen samarbeidspartnere ang. evt.
forlengelse og fornyelse av disse avtalene er positivt.
Vedtak:
Idrettsstyret tar det fremlagte regnskapet pr. 30.09.2008 til etterretning og lar dette være
grunnlag for rapportering til departementet.
Sak 198 NIF 150 år - Jubileumsbok
2. visepresident, Børre Rognlien, la frem saken. Det ble påpekt at en jubileumsbok nærmest er
en plikt å lage sett i et idrettshistorisk perspektiv.
Det anbefalte forlaget, som har mest erfaring fra tidligere jubileumsbøker i idretten, trenger
tiden fra nå for å ha boken ferdig til julen 2010.
Det ble påpekt fra Idrettsstyret at det også burde lages interaktive løsninger.
Generalsekretæren ble i samarbeid med jubileumskomiteen bedt om i tillegg å vurdere andre
måter å fremvise historien til norsk idrett, men da i et ungdomsperspektiv som i stor grad vil
være fremtidsrettet og lettere å lese.
Generalsekretæren må hensynta de økonomiske konsekvenser dette arbeidet innbefatter i
budsjettfremleggelsene for perioden 2009-2011.

Vedtak:
Idrettsstyret ba generalsekretæren iverksette arbeidet med en jubileumsbok som skal være
ferdigstilt til NIFs 150-årsjubileum i 2011. Idrettsstyret ba videre om at generalsekretæren
går i dialog med eksterne aktører/ næringsliv/ samarbeidspartnere for om mulig å bidra til å
delfinansiere arbeidet/ prosjektet.
Generalsekretæren ble bedt om å innlede forhandlinger med relevant forlag for å se både på
økonomiske konsekvenser og redaksjonelle utforminger. Generalsekretæren må hensynta de
økonomiske konsekvenser dette arbeidet innbefatter i budsjettfremleggelsene for perioden
2009-2011.
Sak 199 Overgangsmidler for 2009
Presidenten innledet til saken og henviste spesielt til idrettspolitisk møte (30.09.2008) med
særforbundenes idrettspolitiske arbeidsutvalg og programkomiteen for idrettskretsene, samt til
kretsledermøtet i Fredrikstad (26.-28.09.2008).
Presidenten viste videre til at saken om fordeling av overgangsmidlene for 2009 har vært i
Idrettsstyret i O-sak E i møte 14 (2007-2011) og i sak 190 i møte 16 (2007-2011).
Stortingsmelding nr. 39(2006-2007) ”Frivillighet for alle” danner grunnlaget for at det i 2009
skal utbetales kr. 308.000.000,- til idretten i overgangsmidler. Idrettsstyret viste også til brev
fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD) av 19.06.2008 angående spillemidler og
overgangsmidler for 2009.
Med bakgrunn i den behandling saken har hatt i Idrettsstyret og i de møter som har vært ført
med organisasjonen, vil vedtaket gjort i IS-sak 190 i møte 16 (2007-2011) danne det
fordelingsmessige og økonomiske utgangspunkt for fordelingen av overgangsmidlene for
2009, og dermed også grunnlaget for orientering til Kultur- og kirkedepartementet som skal
oversendes 15.11.2008.
Angående midler til post 1 på 2000-tallet (NIF sentralt og idrettskretsene) henviste
presidenten til O-sak G i dette idrettsstyremøtet, vedrørende de organisatoriske og
økonomiske prioriteringer som ligger til grunn for fordelingen på denne posten. Der
behandles også svaret på spørsmål fra særforbundene vedrørende de økonomiske
utviklingstrekk innen sentrale satsingsområder, sendt særforbundene i brev av
21. oktober 2008. Se for øvrig nærmere i O-sak G om dette punkt.
Vedtak:
Idrettsstyret viste til vedtak i IS-sak 190 i møte 16 (2007-2011) angående den økonomiske
fordeling av overgangsmidlene for 2009 til de angitte formål som der er beskrevet. Det
økonomiske, formåls- og fordelingsmessige grunnlaget for vedtaket i ovennevnte sak, vil
danne grunnlaget for orientering til Kultur- og kirkedepartementet som skal oversendes
15.11.2008.

Vedtatt fordeling
Formål:

Vedtak
mill. kroner

Lokale aktivitetsmidler (LAM)
Utstyrsmidler til idrettslagene
Anlegg til barn og ungdom lokalt

80,0
12,0
40,0

NIF sentralt
Idrettskretsene
Klubb og idrettsrådsutvikling i idrettskretsregi

12,0
3,5
5,5

Idrett og skole
Voksenidrett og folkehelse

3,5
3,5

Post 2. Grunnstøtte særforbundene
Post 3. Barn, ungdom og bredde
Idrett og ledelse
Utviklingsorientert ungdomsidrett

45,5
41,0
5,5
31,0

Olympiatoppen

25,0

Totalt

308,0

Det følgende er en nærmere beskrivelse av hvilke formål overgangsmidlene fordeles til.
Lokale aktivitetsmidler (LAM)
Idrettsstyret ønsker ytterligere å styrke ordningen med lokale aktivitetsmidler med 80
millioner kroner. IRIS-undersøkelsen har dokumentert at ordningen har styrket de
økonomiske rammevilkårene og utvidet aktivitetstilbudet til barn og unge. Disse midlene blir
fordelt som et tillegg til de ordinære lokale aktivitetsmidler (LAM), som fordeles gjennom
idrettsrådene på bakgrunn av medlemsregistreringen og idrettslagenes aktivitet for barn og
ungdom.
Utstyrsmidler til idrettslagene
Ordningen med «spillemidler til utstyr» styrkes med 12 millioner kroner. Dette vil fordoble
den ordinære støtteordningen og gir muligheter til kjøp av nytt og funksjonelt idrettsutstyr i
idrettslagene. Denne ordningen vil samordnes med den ordinære søknadsbaserte ordningen,
og bygge videre på de prinsipper som er lagt til grunn for overgangsmidler til utstyr i 2008.
Anlegg til barn og ungdom lokalt
Idrettsstyret velger å fordele 40 millioner kroner av overgangsmidlene til anleggsutvikling for
barn og ungdom lokalt. Ressurser til utvikling av anlegg gir flere effekter i tillegg til økt
aktivitet i idrettslagene. NIF presiserer at prioriteringer og råderett over disse anleggsmidlene
skal tillegges idrettsorganisasjonen selv, men må dog sees i den totale sammenheng og
prioriteringer av totale anleggsmidler hvor KKD selv har det overordnede forvaltningsansvar.

NIF sentralt
En andel av overgangsmidlene skal brukes til arbeidet i NIF sentralt og regionalt
oppfølgingsarbeid, i alt 12 millioner kroner, som bidrar til utvikling av organisasjonen, og til å
forsterke kapasitet og kompetanse innenfor etterspurte områder.
Pengene til NIF sentralt skal gå til å forsterke arbeidet med den nasjonale medlemsdatabasen
og klubbsupport knyttet til brukerstøtte til idrettslagene. Videre skal midlene benyttes til
videreføring av arbeidet med å støtte særforbundene, idrettskretsene, idrettsrådene og
idrettslagene i organisasjonsarbeidet, herunder kontrollarbeid og fortolkning av idrettens
lovverk. Arbeidet med politiattest og arbeidet med utviklingen av idrettsrådene skal også
følges opp.
NIF vil også bidra til aktivt samarbeid mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene i
påvirkningsarbeidet mot det offentlige og gi faglig bistand til medlemsorganisasjonene
innenfor samfunnskontaktområdet. NIFs internasjonale arbeid styrkes i denne sammenheng.
Idrettskretsene
NIF tilfører idrettskretsene 3,5 millioner kroner direkte gjennom å styrke det ordinære
rammetilskuddet. Videre skal denne andelen av overgangsmidlene styrke idrettskretsenes
ansvar med oppfølging av organisasjonsleddene i egne fylker.
Klubb og idrettsrådsutvikling i idrettskretsregi
NIF har valgt å styrke idrettskretsenes innsats mot den lokale idretten innenfor idrettslag og
idrettsrådsutvikling. Fordelingen til dette formålet er 5, 5 millioner kroner.
Idrett og skole
Til dette formålet har Idrettsstyret bevilget 3,5 millioner kroner.
Idrett og skole understøtter idrettslag og andre organisasjonsenheter og idretters arbeid
overfor skole, skolefritidsordningen og mot idrett i den helhetlige skolehverdagen. Ordningen
videreføres basert på den begynnende satsing på området fra 2008.
Voksenidrett og folkehelse
Til dette formålet har Idrettsstyret bevilget 3,5 millioner kroner.
Dette er en videreføring av den begynnende satsing på tilrettelegging for aktivitetsutvikling i
et folkehelseperspektiv relatert til voksne, samt inaktive og mennesker som trenger særskilt
tilrettelegging.
Post 2. Grunnstøtte særforbundene
Særforbundene tilføres direkte 45,5 millioner kroner gjennom å styrke det ordinære
rammetilskuddet. Rammetilskuddet fordeles hvert år som et grunntilskudd og et
aktivitetstilskudd basert på medlemsregistreringen.
Post 3. Barn, ungdom og bredde
Den spesifikke og generelle trener-, leder- og aktivitetsutviklingen i norsk idrett skal styrkes
med 41,0 millioner kroner. Disse midlene skal disponeres slik at de forsterker innsatsen på
områder som er prioritert av Idrettstinget gjennom Idrettspolitisk dokument. Midlene skal
primært fordeles til en kvalitativt bedret aktivitet ut mot idrettslagene gjennom

særforbundene. Det samme gjelder en tilrettelegging av idrettsaktiviteter relatert til voksne
gjennom idrettslagene. Ordningen vil være søknadsbasert.
Idrett og ledelse
Idrettsstyret har spesifikt presisert viktigheten av å rette et ytterligere fokus på trener- og
lederutviklingen. NIF har derfor i denne sammenheng styrket dette arbeidet gjennom å
bevilge 5,5 millioner kroner til «Idrett og ledelse»-arbeidet gjennom de til nå de 48
særforbundene som samarbeider om dette.
Utviklingsorientert ungdomsidrett
Ordningen med utviklingsorientert ungdomsidrett foreslås styrket for 2009 med 31,0 millioner
kroner.
Bakgrunnen for å øke denne posten er et etterspurt behov i særforbundene om å styrke
grunnlaget for ungdomsidrett. For mange er målet å nå fram til grupper som tidligere har
«falt mellom flere stoler» i den tradisjonelle post- og tildelingsmodellen fra spillemidlene. For
andre vil utviklingsorientert ungdomsidrett i større monn innebære tiltak for å hindre frafall
fra forskjellige idrettslige nivåer innen ungdomsidretten. Uansett er ungdomsgruppen et
prioritert satsingsområde i denne tingperioden og Idrettsstyret finner det riktig å prioritere
dette viktige arbeidet videre.
Særforbundene er svært forskjellige, både hva angår mål for ungdomsvirksomheten, hvordan
forbundene er organisert og hvordan satsingen på ungdom organiseres. Det har derfor vært
trukket fram som svært positivt at formålet i 2008 ble tilgodesett gjennom et rammetilskudd
som skulle regnskapsføres under post 2 og ikke som en søknadsbasert ordning. Gitt de store
«variasjonene i terrenget» særforbundene i mellom, har de uttrykt et ønske om en tilsvarende
ordning for 2009, dog slik at hvert særforbund selv må definere mål for tildelingen, beskrive
virkemidlene som skal tas i bruk, og definere kriterier for måloppnåelsen før pengene
utbetales, slik at effekten av tiltaket enkelt kan måles og evalueres i etterkant. Idrettsstyret
ønsker å vurdere nærmere rapportene og resultatutviklingen av dette prioriterte
ungdomsarbeidet i organisasjonen.
NIF gjør for ordens skyld oppmerksom på at rent regnskapsteknisk vil midlene til
utviklingsorientert ungdomsidrett bli lagt til post 2 i departementets struktur for rapport om
spillemidler for 2009.
Olympiatoppen
Toppidretten tilføres 25 millioner kroner gjennom en direkte styrking av Olympiatoppens
økonomi og arbeid. Tilskuddet er ment som en målrettet og øremerket investering i fremtidige
toppidrettsprestasjoner, og vil gi Olympiatoppen et betydelig økonomisk løft og ytterligere
fokusere Olympiatoppens kjernevirksomhet og styrke dens toppidrettsfaglige ressurssituasjon.
Særskilt skal følgende tre områder styrkes gjennom disse midlene; Toppidrett for
funksjonshemmede, arbeidet med morgendagens toppidrettsutøvere og utvikling av det
regionale toppidrettsarbeidet, herunder utvikling av regional toppidrettskompetanse.
Sak 200 Verdiprosjekt
Saken ble fremmet i lys av IS-sak 171 i møte nr. 14(2007-2011), 19.-20. juni 2008. Med
utgangspunkt i vedtaket har administrasjonen i samarbeid med idrettsstyremedlem Karette W.

Sandbu, arbeidet med å finne en intern organisering som kan støtte Idrettsstyrets verdiarbeid
godt og tverrfaglig og håndtere den langsiktige utfordringen et slikt arbeid vil representere.
Med bakgrunn i dette ble det fremmet et justert forslag til organisering. Verdiprosjektet må
arbeide tverrfaglig for å sikre at idretten er konsistent i sin formidling av sine mål og
verdigrunnlag. Derfor må prosjektet samordne arbeidet med de eksisterende tiltak og
prosjekter/ prosesser.
Vedtak:
Idrettens verdiprosjekt iverksettes som foreslått.
Generalsekretæren organiserer en faglig prosjektgruppe med ansvar for utarbeidelse av
struktur, modeller og innhold til verdiarbeidet i hele medlemsorganisasjonen.
Idrettsstyrets referansegruppe består av: Karette M. Wang Sandbu (leder), Aslak Heim
Pedersen, Bjørn Omar Evju.
Prosjektet rapporter første gang til Idrettsstyret i mars 2009.
Sak 201 Idrettsstyrets møter i 2009
Vedtak:
Følgende datoer ble vedtatt for Idrettsstyrets møter i 2009:
Tirsdag 20. januar
Onsdag 11. februar
Tirsdag 24. mars
Tirsdag 28. april
Torsdag 7. mai
Onsdag 17. juni - torsdag 18. juni
Onsdag 19. august
Mandag 21. september
Tirsdag 27. oktober
Tirsdag 17. november
Onsdag 16. desember
NIFs ledermøte avholdes i Stavanger 8. – 9. mai 2009
Idrettskretsmøter 17.-18. april 2009 og 18.-20. september 2009.
Idrettsrådskonferanse i Molde avholdes 13.-15. november 2009.
Sak 202 Støtte til idrett og skole/ Idrett i et folkehelseperspektiv
Det vises til IS-sak 151 møte nr. 12(2007-2011), IS-sak 168 møte 14(2007-2011) og til IS-sak
177 (2007-2011).
Det har blitt arbeidet videre med forankring, faglig etablering og tilrettelegging for en idrett
og folkehelsesatsing i Rogaland.
Rogaland Fylkeskommune har tydeliggjort overfor NIF at de vil samarbeide nærmere med
Rogaland Idrettskrets på dette området. Forprosjektet IDEAL utfases. Norges
Bedriftsidrettsforbund inviteres inn i samarbeidet/ partnerskapet på relevante områder
innenfor deres virkeområde. Utgangspunktet er at det etableres et 3-årig løp for arbeidet.

Universitetet i Stavanger inviteres også inn i arbeidet, da med utgangspunkt i den faglige
dokumentasjon.
Vedrørende arbeidet med mer fysisk aktivitet og idrett i grunnskolen og en evt. fremtidig
heldagsskole kan idretten lokalt og regionalt bidra til et kompetanse- og aktivitetsløft. Det er
en kjensgjerning at staten ser et slikt arbeid også i et folkehelse- og læringsperspektiv. I
denne sammenheng har NIF over lengre tid ført samtaler med 3 departementer:
Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet.
Det er gitt tydelige signaler og forventninger fra Helse- og omsorgsdepartementet om at
idretten, gjennom et økonomisk løft fra og med 2009, kan bidra overfor staten og det norske
folk i å nå frem til flere mennesker, både unge og gamle/ eldre.
For 2009 vil NIF starte en større prosess i organisasjonen for at en evt. tilførsel av ”nye friske
midler” når de målgrupper og aktiviteter de er ment å nå.
I 2008 har NIF foreløpig bidratt til å videreføre og styrke enkelte kommunale og
interkommunale (regionsrådsatsing) initierte prosjekter, hvor den lokale idretten er i et aktivt
samarbeid med kommunale grunnskoler og/ eller SFO.
For å styrke disse samarbeidsmodellene og pilotarbeidet ytterligere på lokalt plan har det i
denne fasen vært ført direkte samtaler med noen særforbund som evt. kan bidra til å utvikle
dette arbeidet videre gjennom kompetansehevende tiltak for lærere og instruktører, samt bidra
til allsidig basistreningsutvikling spesielt relatert til ungdomstrinnet.
I denne sammenheng vises spesielt til prosjektet ”Idrettsglede i skolen”, hvor fem særforbund
samarbeider om å synliggjøre og tydeliggjøre sine aktivitetstilbud på dette plan. Disse fem
særforbundene er: Norges Skiforbund (NSF), Norges Friidrettsforbund (NFIF), Norges
Svømmeforbund (NSF), Norges Orienteringsforbund (NOF) og Norges Golfforbund (NGF).
I tillegg, for å styrke den allsidige aktivitetstilnærmingen innenfor enkle timetallsrammer og
fundamentale skoleutstyrsrammer, vil dette arbeidet ytterligere bli prøvd styrket gjennom
idrettens grunnstige og trampett i skolen på utvalgte steder beskrevet i egen litteratur (Norges
Gymnastikk- og Turnforbund).
I tillegg vil grunnleggende aktiviteter fra lek til friidrett og friidrett for ungdom (beskrevet i
egen litteratur fra Norges Friidrettsforbund) bli prøvd utviklet på utvalgte steder.
Norges Svømmeforbund har som en av sine basisoppgaver å bidra til å gjøre barn/ ungdom
svømmedyktige og trygge i vann. Utdanningsdirektoratet har på vegne av
Kunnskapsdepartementet arbeidet målrettet med disse utfordringene.
Norges Svømmeforbund, Norges livredningsselskap og Norges Idrettshøgskole har bidratt til
å lage materiell til svømmeundervisningen i skolen.
For å utvikle de erfaringer Norges Svømmeforbund har gjort på Hamar vil NIF bidra
økonomisk til å utvikle og støtte dette arbeidet videre med at svømmeforbundet kan gradvis
gå inn i nye pilotkommuner med dette arbeidet.
Buskerud Idrettskrets gis tilskudd i samarbeid med idrettskretsene i Telemark og Vestfold til
spesifikt å utvikle videre arbeidet med ”Aktiv 365”, basert på å utdanne unge trenere/ ledere i

skolen gjennom fordypningen ”programfag til valg” i kunnskapsløftet i samarbeid med NHO/
ungt entreprenørskap.
Alle prosjektene skal rapportere pr. 01.06.2009 på fremdriften i dette arbeidet.
Vedtak:
1. Idretten vedtar å bevilge kr. 375.000,- til arbeidet med Idrett og folkehelse i Rogaland.
Arbeidet vil bli organisert under Rogaland Idrettskrets.
Arbeidet skal være i et partnerskap med Rogaland Fylkeskommune innenfor følgende
målgrupper og arbeidsområder:
a) Inaktive voksne
b) Flere eldre i bevegelse.
c) Et fargerikt idrettsfellesskap
d) Idrett for funksjonshemmede i idrettslagen – styrke tilretteleggingen for særidrettene
e) Samarbeid og formidling av kunnskap og behov

2. Til arbeidet relatert til Idrett i skolen bevilger Idrettsstyret som følger:
- Til prosjektet Idrettsglede i skolen (et samarbeid mellom de fem særforbundene;
Norges Skiforbund, Norges Friidrettsforbund, Norges Svømmeforbund, Norges
Orienteringsforbund og Norges Golfforbund) bevilger Idrettsstyret kr. 200.000,-.
- Til Norges Friidrettsforbund, Norges Gymnastikk- og Turnforbund og Norges
Svømmeforbund tildeles kr. 250.000,- til hvert av forbundene for å styrke pilotarbeidet
med utvikling av grunnleggende basisferdigheter til elevene, samt til samarbeid mellom
lokale idrettslag og skoler på utvalgte barne- og ungdomstrinn.

3. Buskerud Idrettskrets i samarbeid med idrettskretsene i Telemark og Vestfold tildeles
kr. 300.000,- til spesifikt å utvikle arbeidet med ungt lederskap/ entreprenørskap gjennom
prosjektet ”Aktiv 365”.
Sak 203 Prosjektsøknad ”Aktivt mottak”
Idrettsstyret har fått søknad fra Troms Idrettskrets om å støtte det skisserte prosjektet ”Aktivt
mottak”. Idrettsstyret påpekte at intensjonene i dette prosjektet var gode, men at
finansieringen av den type prosjekter måtte komme fra UDI og den angjeldende kommune
og/ eller departement. Eventuelt kunne det lokale idrettslaget stille med sin kompetanse (ref
IS-møte nr. 15(2007-2011) Andre saker: Frivillighet Norge og UDI..
For øvrig følges dette opp av Frivillighet Norge på vegne av de store organisasjonene.
NIF vil kunne bekjentgjøre Troms Idrettskrets sine ønsker overfor Frivillighet Norge.
Vedtak:
Idrettstyret avslår å støtte prosjektskissen fra Troms Idrettskrets (kostnadsberegnet til
kr 2.420.000,- pr. år over 3 år) vedr. et evt. arbeid relatert til ”Aktive asylmottak”.
Finansiering av denne type virksomhet må finne sine kilder utenom spillemidlene, og
underlegges det ansvarlige departement og direktorat.

Sak 204 Miljøstrategi
Idrettsstyremedlem Camilla Haugsten og spesialrådgiver Magnus Sverdrup innledet til saken.
Dette er en oppfølging av sak 173 Miljøstrategi fra IS-møte nr. 14 (2007-2011).
Det ble fremlagt et forslag til sammensetning for et miljøutvalg.
Det er viktig at dette utvalget, som forslagsvis også vil ha personer utenfor idretten, er med fra
et tidlig stadium i prosessen.
Idrettsstyret påpekte at selv om dette vil være en langsiktig prosess forbi Idrettstinget i 2011,
må prosessen også ha som kortsiktig mål å formulere et ”statement” og komme i gang før
Tinget.
Idrettsstyret påpekte at det er viktig at dette arbeidet organiseres tett opp til Idrettsstyret.
Vedtak:
Idrettsstyremedlem Camilla Haugsten og generalsekretæren gis myndighet til å forespørre de
ønskede personer til å sitte i miljøutvalget. Utvalget skal utvikle og lede en prosess i tett
interaksjon med Idrettsstyret knyttet til hvordan idretten skal ta fremtidig større miljøansvar.
Utvalgets første oppgave er å utvikle et utkast til fremdriften for en strategi i forhold til
idrettens ansvar for sin miljøpåvirkning.
Sak 205 Norges Volleyballforbund
Generalsekretæren innledet til saken.
Norges Volleyballforbund har i mange år vært i en vanskelig økonomisk situasjon og hatt
negativ egenkapital. Idrettsstyret og NIFs administrasjon har fulgt opp forbundet ved flere
anledninger, men situasjonen er ikke bedret. Situasjonen ble betydelig forverret gjennom store
underskudd i 2007.
Idrettsstyret har avsatt midler til en ekstern gjennomgang av forbundets økonomi og drift,
ref. IS-sak 181 møte 14(2007-2011). En rapport fra denne gjennomgangen skal nå
kvalitetssikres, og Idrettsstyret ber om at forbundets revisor involveres i denne
kvalitetssikringen. Idrettsstyret er gjort kjent med forhold som gjør det nødvendig at NIF tar
en snarlig kontakt med revisor. Idrettsstyret ber generalsekretæren anmode forbundet selv og
snarlig rydde opp i de mest prekære forhold.
Idrettsstyret ber generalsekretæren tilrettelegge for et møte mellom NVBF og NIF.
Vedtak
Idrettsstyret ber generalsekretæren om å videreføre den kritiske gjennomgangen av
forholdene rundt økonomi/ økonomistyring, drift, organisering og juridiske forhold i Norges
Volleyballforbund (NVBF).
I denne sammenheng ”fryses” inntil videre kreditten til NVBF i konsernkontoordningen til
kr. 1.000.000,- med pant i rammetilskuddet for 2009.
Idrettsstyret ber generalsekretæren komme tilbake til neste idrettsstyremøte med ytterligere
konkrete tiltak og frister som evt. er nødvendige overfor NVBF for å sikre videre drift av
forbundet.

Idrettsstyret ber generalsekretæren holde i denne saken gjennom direkte kontakt med
forbundets kontrollkomité og revisor og forutsetter at også de avgir rapport til Idrettsstyrets
møte 24. november 2008 basert på NVBFs halvårsresultat for 2008.

Sak 206 Norges Gang- og Mosjonsforbund
Idrettsstyret behandlet Norges Gang- og Mosjonsforbund. NIF vil komme nærmere tilbake til
NGF og NFIF vedrørende eventuelle stimuleringsvedtak i forhold til sammenslåingsprosessen
mellom NGF og NFIF, og ser det i denne sammenhengen som meget positivt at
forbundsstyret i NGF har innkalt til ekstraordinært forbundsting den 06.12.2008.
Vedtak:
Idrettsstyret viste til tidligere vedtak vedr. NGF og ba generalsekretæren følge opp overfor
NGF og NFIF slik at sammenslåingen av de to forbundene vil bli gjennomført slik at
aktivitetene kan videreføres på en god måte.
Idrettsstyret ber generalsekretæren utelukkende om å målstyre økonomiske midler rettet mot
tiltak gjennom sammenslåingen som ivaretar aktiviteten i NGF på en best mulig måte, og som
skaper positive aktivitets- og kompetansesynergier innenfor det sammenslåtte forbundet.
Sak 207 Arbeidsgruppe for vurderinger av godtgjørelser og honorarer
Det ble innledningsvis vist til IS-sak 125 i møte 10(2007-2011) og til IS-sak 132 i
møte 11(2007-2011).
Idrettsstyremedlem Camilla Haugsten tok opp utfordringer og problemstillinger relatert til
hennes nye arbeidssituasjon ”sivilt/ privat”. I første omgang medfører den nye jobben en del
ekstra lange utenlandsreiser. Haugsten ønsker å trekke seg fra arbeidsgruppen for vurderinger
av; ” frikjøpsordninger, godtgjørelser og honorarer”, da hennes fravær fremover vil være stort.
Idrettsstyret valgte idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu som nytt medlem.
Vedtak:
Idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu erstatter Camilla Haugsten i arbeidsgruppen som
er gitt oppdraget av Idrettsstyret å evaluere honorarer for 2008 og anbefale honorarer for
2009 og ut tingperioden innenfor rammene av langtidsbudsjettet. Arbeidsgruppen består nå
av idrettsstyremedlemmene Jorodd Asphjell, Terje Wist og Karette Wang Sandbu og
generalsekretæren, ref IS-sak 132 i møte 11(2007-2011).

O-sak A YOG 2012
Idrettsstyret ble orientert om at Lillehammer var ute av kortlisten av kandidater som arrangør
av Ungdoms-OL i 2012. IOC kunne ikke godta den garantierklæringen som regjeringen stilte.
NIFs spesialrådgiver, Magnus Sverdrup, understreket at IOC har strukket seg langt ved at de
har gitt utsettelse på garantierklæringen fra den opprinnelige fristen 19. juni og til 23. oktober.
Presidenten uttrykte sin skuffelse over at regjeringen ikke kunne stille de nødvendige

garantier innen tidsfristen. Presidenten fremhevet det meget gode samarbeidet i denne
prosessen med arrangementskommunene på Innlandet (Lillehammer, Hamar og Øyer) samt
samarbeidet med de to fylkeskommunene Oppland og Hedmark.. IOC har for øvrig i sin siste
evalueringsrapport gitt meget gode tilbakemeldinger til Norges/ Lillehammers konsept og
søknad relatert til sports-, utdannings- og kulturprogrammet.

O-sak B Tromsø 2018
1. visepresident Odd-Roar Thorsen informerte Idrettsstyret om at styret i Tromsø 2018 AS
hadde foreslått for eierne at organisasjonen ble nedlagt fra samme dato.
Idrettsstyret har mottatt kopi av brev til NIFs lovutvalg hvor Finnmark og Troms idrettskretser
og Norges Ishockeyforbund ber om at lovutvalget gransker Idrettsstyrets rolle i forbindelse
med Tromsø 2018. Idrettsstyret tok brevet til orientering.
Idrettsstyret understreket at styret i forhold til OL 2018 og Tromsøs kandidatur hele tiden har
vært enig om prosessen og fulgt vedtak og den omforente prosessen hele tiden.
Styret ba om at generalsekretæren kommer tilbake til Idrettsstyret i møtet i februar 2009 med
en oppsummering av prosessen og hva man kan ta lærdom av for fremtiden.
O-sak C Status IT
Ass. generalsekretær Øystein Dale informerte om at NIFs administrasjon og særforbundene er
enig om å avvikle Fellestjenesteutvalgets funksjon som organ for behandling av strategiske,
avtalemessige og forretningsmessige forhold på IKT-sektoren. Den administrative
styringsgruppen for særforbundene overtar den rådgivende rollen overfor NIFs
generalsekretær på disse områdene. I tillegg organiseres umiddelbart brukerfora på områdene
klubbadministrasjon, SF web, lagidrett, individuell idrett og kontoradministrativt arbeid.
Det er nå stor enighet om hvordan NIF og særforbundene skal samarbeide på administrativt
nivå om IKT.
O-sak D Frikanalen
Redaktøransvaret for innslagene på Frikanalen tilligger den organisasjonen som sender
innslaget. I NIFs tilfelle har NIFs generalsekretær redaktøransvar for innslagene NIF selv har
ansvar for.
O-sak E Evaluering OL/ Paralympics
Toppidrettssjef Jarle Aambø orienterte om den foreløpige evalueringen av den sportslige
gjennomføringen og resultatene i OL/ Paralympics i Beijing. Norge tok flere medaljer enn ved
forrige OL/ Paralympics i Athen. Norge tok også medalje i flere grener.
Evalueringen av forberedelsene og gjennomføringen av den norske deltakelsen i Beijing er
den beste man har erfart siden man startet å evaluere. Idrettsstyret ga toppidrettssjefen
positive tilbakemeldinger på sine erfaringer fra Beijing.

Den endelige evalueringsrapporten vil bli ferdigstilt og gjort tilgjengelig for Idrettsstyret i
løpet av få uker.
Markedssjef Morten Schønfeldt orienterte om den foreløpige evalueringen av hospitalitysiden av opplegget i Beijing. På tross av noen ganger vanskelige arbeidsforhold, gikk
oppleggene meget bra. Idrettsstyret ga også hospitality-opplegget og –gjennomføringen
positive tilbakemeldinger.
O-sak F Oppfølging IPD
Idrettsstyret anså det mest effektivt å utsette gjennomgangen og ta en mer detaljert
gjennomgang av oppfølgingen av IPD på neste møte.
O-sak G Svarbrev vedr. utvikling økonomiske rammer innen sentrale innsatsområder
Ass. generalsekretær Øystein Dale refererte til brev av 23.09.2008 med spørsmål fra
særforbundene om utvikling av de økonomiske rammene innen sentrale satsingsområder.
Brevet er besvart (21.10.2008) med vekt på å gjengi en riktig statistikk som gjenspeiler
utviklingen for en så lang periode som mulig. Videre ble det lagt vekt på å finne
sammenliknbare tall fra år til år, selv om tildelingene til samme formål over år kan ha hatt
ulik benevnelse og blitt postert på ulike poster. Det vil for ordens skyld bli gjennomført et
møte med representanter fra den administrative styringsgruppen for å forsikre oss om at man
har en lik forståelse av tallgrunnlaget.
O-sak H Status styreoppnevnte utvalg
Utvalget for idrett og samfunn
Utvalget har hatt to møter. På neste utvalgsmøte vil det bli utarbeidet strategi- og
handlingsplaner.
Idrettsrådsutvalget
Utvalget har hatt regionale konferanser. Idrettsrådene synes å ha innsett at norsk idrett nå tar
idrettsrådene på alvor.
Integreringsutvalget
Utvalget hadde sitt 6. møte 21.10.2008. Utvalget har arrangert et rekrutteringsseminar. Det
har også arbeidet med fordelingen av midlene fra tidligere NFI og søknader om internasjonale
mesterskap. Utvalget forsøker også å komme i kontakt med klubber som har gjort noe
ekstraordinært innen integrering.
Jubileumskomiteen
Se sak 195 Jubileumsbok
Idrettspresidenten vil selv involvere seg mer direkte innenfor dette utvalgets arbeid i tiden
fremover.
Særforbundsutvalget

Utvalget er godt i gang. Det vil levere en rapport til Idrettsstyret i god tid før ledermøtet
2009. Det har spesielt arbeidet med pilotprosjekter og går videre med utvalgte prosjekter:
Anleggsutvalget
Så snart arbeidet med handlingsplanen også er i gjenge, vil utvalget være i gang med å følge
opp alle punktene i IPD,
Kvinneutvalget
Det har vært noen endringer i utvalgts sammensetning.
Eva Arnseth er nå leder og Harald Skoglund nestleder i utvalget.
Utvalget for rolle- og arbeidsdeling
Utvalget ledes videre av 2. visepresident Børre Rognlien som avklarer nærmere med
idrettsstyremedlem Geir Knutsen.
O-sak I Hvit vinter
Spesialrådgiver Magnus Sverdrup informerte Idrettsstyret om den første rapporten fra
prosjektet ”Hvit vinter”. Idrettsstyret ønsker å ha en nærmere evaluering av prosjektet på
neste møte.
O-sak J Kampanje mot spillavhengighet og
idrettens støtte til statens spillpolitikk (Norsk Tipping)
Generalsekretæren orienterte om den planlagte kampanjen rettet mot spillavhengighet og
idrettens støtte til statens spillpolitikk (Norsk Tipping). Generalsekretæren berømmet
særforbundenes og de aktives positivitet til å bidra til dette arbeidet.
O-sak K Status fremdrift antidopingarbeidet
Generalsekretæren orienterte om status i antidopingtarbeidet. Spesielt understreket han at
Antidoping Norge ønsker å intensivere sitt arbeid overfor regjeringen for å få skjerpet
lovgivning mot bruk av dopingmidler i samfunnet. Mange av dopingtilfellene i idretten har
sitt utspring i tilgang i miljøer utenfor idretten.
Idrettsstyret vil invitere styreleder og daglig leder i Antidoping Norge til neste
idrettsstyremøte.
Annet
Informasjon
Det vil bli arrangert enda en styrelederskole for et nytt kull: 23.-24. januar 2009.
Presidenten hevet idrettsstyremøtet onsdag 29. oktober 2008 kl. 16.00 og ledet den
påfølgende ”Åpen time”.
……

