NORGES IDRETTSFORBUND
OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE
KOMITÉ
Protokoll for
Idrettsstyrets ekstraordinære telefonstyremøte
14. juni 2010
Godkjent av Idrettsstyret 21.06.2010

Sak 339 YOG 2016

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

Idrettspresidenten åpnet Idrettsstyrets ekstraordinære telefonstyremøte 14. juni 2010
kl. 15.30. Møtet var vedtaksført.

Sak 339 YOG 2016
Generalsekretæren innledet til saken.
Det ble vist til tidligere behandlinger av saken i Idrettstyret:
• IS-møte 30 (2007-2011), sak 318
• IS-møte 31 (2007-2011), sak 330
• Ekstraordinært IS-møte 15.-16. April, sak 332
• IS-møte 32 (2007-2011), O-sak G
Det ble også henvist til kommunikasjonen NIF har hatt med den Internasjonale olympiske
komité (IOC) i saken, samt til kommunikasjon med nasjonale, regionale og kommunale
myndigheter i Norge.
Idrettsstyret fikk seg forelagt et utkast til søknad om statlig finansiell garanti, og det ble også
vist til noen av de merverdier som et slikt arrangement vil ha for norsk idrett. Disse har
Idrettsstyret blitt forelagt også i tidligere behandlinger av saken.
Generalsekretæren beskrev noen hovedforskjeller mellom den norske søknaden for YOG
2012 og det foreliggende utkastet for søknad om finansiell statsgaranti for YOG 2016.
Generalsekretæren understreket at NIF har hatt, og fortsatt har, en tett dialog med IOC i
saken. NIF er ikke i mål med de diskusjoner som omhandler de økonomiske bidragene fra
IOC til et evt. YOG 2016 på Lillehammer. Med den bakgrunn anbefalte generalsekretæren
overfor Idrettsstyret å avvente til ultimo juni 2010 med en endelig avgjørelse om oversendelse
av søknad til KUD vedr. statlig finansiell garanti.
Vedtak:
Idrettsstyret avventer å oversende en endelig søknad om statlig finansiell garanti til
Kulturdepartementet vedrørende Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer inntil dialogen med IOC
har gitt nødvendige økonomiske avklaringer. De nevnte avklaringer må gjennomføres ultimo
juni 2010.

Idrettspresidenten hevet telefonstyremøtet kl. 16.00.

