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Sak 332 YOG 2016
O-Sak A Tingsammensetningsgruppas rapport

Presidenten åpnet Idrettsstyrets ekstraordinære møte den 15. april 2010 kl. 19.00
Møtet var vedtaksført.
Sak 332 YOG 2016
Presidenten innledet til saken.
Det ble vist til IS-sak 318 i IS-møte nr. 30 (2007-2011) og IS-sak 330 i IS-møte nr. 31
(2007-2011)
Det ble videre vist til møtet mellom NIF og Kulturdepartementet (KUD) samme dag
(15.04.2010), hvor YOG 2016 var tema. Regjeringen, v/ Kulturministeren, tilkjennega her en
interessert holdning til arrangementskonseptet som helhet, men kunne på det nåværende
tidspunktet ikke gi et klart og tydelig svar på hvorvidt Regjeringen er beredt til å avgi den
nødvendige økonomiske statsgarantien som IOC krever. Dette vil måtte avhenge av den
endelige statsgarantisøknadens innhold, konsept, kostnader og inntekter. Statsråden mente at
Idrettsstyret måtte ta stilling til den videre prosessen på fritt grunnlag.
Idrettsstyret mener at det riktige er å fortsette dialogen og diskusjonen med KUD og IOC
vedr. mulighetene for å arrangere YOG på Lillehammer i 2016.
Vedtak:
NIF vil føre en videre dialog med norske statlige og regionale myndigheter og IOC for å se
nærmere på mulighetene for å realisere et YOG 2016 på Lillehammer. Idrettsstyret må
avstemme med IOC og de politiske myndigheter om det er grunnlag for å søke statsgaranti
innen 15.06.2010.

O-sak A Tingsammensetningsgruppas rapport
Idrettsstyret oppnevnte høsten 2009 en egen arbeidsgruppe med et representativt tverrsnitt av
representanter fra idrettsorganisasjonen til å se nærmere på dagens tingsammensetning, samt å
vurdere modeller som kan være relevante for en diskusjon om en eventuell framtidig
innretning av tingsammensetningen.
Arbeidsgruppen, som har vært ledet av 2. visepresident Børre Rognlien og idrettsstyremedlem
Geir Kvillum, har avsluttet sitt arbeid og avgitt rapport til Idrettsstyret, datert 15.04.2010.
Idrettsstyret tok rapporten til orientering og bestemte å sende denne rapporten ut som
informasjon til organisasjonen.

