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Tilstede: Tove Paule (president), Odd-Roar Thorsen (1. visepresident) (unntatt sak 341),
Børre Rognlien (2. visepresident), Camilla Haugsten, Bodil Heskestad (unntatt sak 340 og Osak D), Geir Knutsen (unntatt sak 340 og O-sak D), Geir Kvillum (unntatt sak 341),
Karette Wang Sandbu, Bjørn Omar Evju, Inge Andersen (generalsekretær).
Forfall: Jorodd Asphjell, Aslak Heim-Pedersen, Terje Wist og Gerhard Heiberg.
Presidenten åpnet Idrettsstyrets møte nr. 33 (2007-2011) i Bergen 21. juni 2010 kl. 09.00.
Møtet var vedtaksført.
Sak 340 Idrettsstyreprotokoll IS-møte 32 (2007-2011) og ekstraordinært IS-møte
14.06.2010, og presidentskapsreferat 20.05.2010
Idrettsstyret gjennomgikk protokollen for IS-møte nr. 32 (2007-2011), for det ekstraordinære
IS-møte 14.06.2010, samt referat fra presidentskapsmøtet 20.05.2010.
Vedtak:
Idrettsstyret godkjente protokollen fra styrets møte nr. 32 (2007-2011) og for Idrettsstyrets
ekstraordinære møte 14.06.2010 med mindre endringer.
Idrettsstyret tok referatet fra Presidentskapets møte 20.05.2010 til orientering
Sak 341 IS-møter høst 2010
Idrettsstyret diskuterte generalsekretærens forslag til idrettsstyremøter for høsten 2010.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok å gjennomføre idrettsstyremøtene for høsten 2010, som følger:
•
•
•
•

Mandag 6. september
Tirsdag 28. september
Torsdag 28. oktober
Tirsdag 7. desember

Sak 342 Spillemiddelsøknad 2011
Ass. Generalsekretær presenterte prinsippene bak utkastet. Idrettsstyret diskuterte dokumentet
og ga redaksjonskomiteen føringer for revisjonen av dokumentet før utsendelse til politisk
høring i organisasjonen. Dokumentet skal strammes inn og holdes på et noe mer overordnet
nivå enn det som ble presentert for Idrettsstyret, både når det gjelder beskrivelsen av idrettens
utfordringer i 2011 og målbeskrivelsene under de enkelte postene. Utkastet til mål innenfor
postene skal parallelt bevares og videreutvikles i retning av et internt handlingsplandokument.

I søknaden er det vist til Stortingsmelding nr. 39 (2006-2007); ”Frivillighet for alle”, hvor
Stortinget har fastslått at måltallet for samlet utdeling over tippenøkkelen i 2009 og årene
fremover vil ligge i størrelsesorden 3,4 mrd. pr. år. Idrettsstyret forutsetter derfor at
tildelingen av spillemidler for 2011 blir opprettholdt på minimum dette nivået.
Søknadsbeløpet fra NIF til KUD vil være likt med det omsøkte beløpet, NIF søkte om i 2010,
kr. 566.000.000,-.
Vedtak:
1. Den administrative redaksjonskomitéen oppdaterer utkastet i tråd med innspillene fra
Idrettsstyret før utkast til spillemiddelsøknad for 2011 oversendes særforbundene og
idrettskretsene til uttalelse.
2. Det gjennomføres dialogmøter med særforbundene og idrettskretsene før fristen for
innspill fra organisasjonen går ut 27.08.2010.
3. Den administrative redaksjonskomiteen bes tilrettelegge for rapportering av nøkkeltall,
som kan fungere som grunnlag for å beskrive idrettsorganisasjonens resultatoppnåelse på
et overordnet nivå i tråd med de mål som er angitt i søknaden.

Sak 343 Anleggspolitisk handlingsplan
Presidenten innledet til saken.
På Idrettstinget i Skien i 2007 ble det vedtatt at det skal arbeides for å øke idrettens formelle
innflytelse i anleggspolitikken. På den bakgrunn ble det vedtatt at «NIF skal utarbeide en
anleggspolitisk handlingsplan som skal ta utgangspunkt i anleggsbehovet definert gjennom
særforbundene» (Idrettspolitisk dokument, kap. IV.2.2, s. 22).
2. visepresident, som leder anleggsutvalget, orienterte Idrettsstyret om prosessen vedr.
utarbeidelsen av den anleggspolitiske handlingsplanen, og gjennomgikk de enkelte
innsatspunktene i planen.
Det ble presisert at spørsmålet om driftsutgifter til idrettsanlegg er eiernes spesifikke ansvar,
og at dette således ikke er særskilt omtalt i handlingsplanen.
Idrettsstyret finner det naturlig at de innsatspunktene som skisseres i den anleggspolitiske
handlingsplanen, danner grunnlaget for det videre arbeidet med den anleggspolitiske delen av
Idrettspolitisk Dokument 2011-2015.
Idrettsstyremedlem Camilla Haugsten presiserte at innspillet til miljøinnsatspunktet i
handlingsplanen er et resultat av en lengre prosess, som bl.a. innbefatter innspill fra
miljørådslagningen i juni 2009, oppfølgende møter, og fra møter med NIFs
miljøsamarbeidspartner, ÅF.
Vedtak:
Idrettsstyret godkjente forslaget til anleggspolitisk handlingsplan, med de endringer som
fremkom i møtet. Handlingsplanen vil danne et utgangspunkt for det videre arbeidet med

kapittelet anlegg i Idrettspolitisk Dokument for 2011-2015. Idrettsstyret ba
generalsekretæren om at den vedtatte handlingsplanen oversendes til organisasjonen snarlig.
Sak 344 Innstilling på fordeling – kostnadskrevende anlegg 2010
2. visepresident innledet til saken.
I brev av 10.05.2010 ber Kulturdepartementet NIF om en innstilling til fordeling av midler til
kostnadskrevende anlegg for 2010, totalt kr. 20.000.000,-.
NIFs anleggspolitiske utvalg behandlet denne saken i sitt møte 09.06.2010. I dette møtet fikk
alle særforbundene som er blitt innstilt på midler til kostnadskrevende anlegg fra NIF,
muligheter for å redegjøre for status vedr. bruken av disse midlene.
Den viktigste, og mest samstemte, tilbakemeldingen fra særforbundene var at disse midlene i
all hovedsak har vært avgjørende for at de ulike anleggsprosjektene faktisk har blitt eller vil
bli realisert. Og det fremstår også som klart for anleggsutvalget at begrepet
”kostnadskrevende” har ulik betydning for ulike idretter; for mindre idretter er selv en mindre
sum penger avgjørende for at anleggene deres faktisk blir realisert.
Årsaken til at anleggsutvalget har innstilt på totalt kr. 25.000.000,-, og ikke
kr. 20.000.000,-, er at innstillingen på tilsagnet til Norges Håndballforbund (kr. 5.000.000,i 2008, ref. IS-sak 135 i møte nr. 11 [2007-2011]) trekkes fra. Disse midlene har etter det NIF
kjenner til ikke blitt benyttet i henhold til tidligere presentasjoner overfor anleggsutvalget.
Når det gjelder de innstilte tilskuddene til Norges Snowboardforbund, Kampidrettene og
Racketidrettene, så fremkom det i anleggsutvalgets møte 09.06.2010 at disse forbundene er i
prosesser for å kunne benytte tilsagnene for pressområder i henholdsvis Oslo, Bergen og
Trondheim.

Vedtak:
Idrettsstyret godkjente innstillingen på fordeling av midler til kostnadskrevende anlegg for
2010. Innstillingen oversendes Kulturdepartementet:
Særforbund
Ishockey og Skøyter
Skiskyting (støttet av Skiforbundet)
Skøyter og Bandy
Gymnastikk og turn
Svømming
Friidrett
Summert

Innstilt sum
Kr. 4.000.000,Kr. 2.000.000,Kr. 5.000.000,Kr. 3.000.000,Kr. 5.500.000,Kr. 5.500.000,Kr. 25.000.000,-

Idrettsstyret henstiller overfor Kulturdepartementet om å overføre tidligere tilsagn til
Snowboardforbundet (Oslo), Kampidrettene (Bergen) og Racketidrettene (Trondheim) til den
delen av det anleggspolitiske programmet som omhandler pressområder.

Sak 345 Miljøarbeid
Spesialrådgiver Magnus Sverdrup innledet til saken.
Idrettsstyret ble orientert om prosessen knyttet til miljøsertifisering av NIFs administrasjon
(ref. IS-sak 308 i IS-møte nr. 29 [2007-2011]). Dette arbeidet er nå inne i en siste fase.
Idrettsstyremedlem Camilla Haugsten minnet om dialogen med andre leietakere ved Idrettens
Hus for øvrig, for å se på mulighetene for evt. miljøsertifisering utover NIFs administrasjon.
Videre ble Idrettsstyret informert om at Generalsekretæren, som en oppfølging av saken under
”Eventuelt” fra IS-møte nr. 32 (2007-2011), har kontaktet Norges Skiforbund vedr.
muligheten for at prosjektet ”Hvit Vinter” tar et overordnet saksbehandleransvar for
gjennomføringen av høringsrunden i idretten knyttet til utarbeidelsen av bransjekrav for
miljøsertifisering av idrettsarrangementer (ref. IS-sak 277/b i IS-møte nr. 26 [2007-2011]).
Skiforbundet er positive til en slik løsning, og Hvit Vinter har bekreftet overfor NIF at deres
daglige leder nå tar kontakt med Stiftelsen Miljøfyrtårn med tanke på å igangsette den
idrettsinterne høringsprosessen.
Idrettsstyret ble også orientert om det miljøfaglige samarbeidet med ÅF, som NIF har en
markedsmessig samarbeidsavtale med. Generalsekretæren understreket at denne avtalen må
operasjonaliseres innholdsmessig, og at avtalen må koordineres på et nordisk plan.
Idrettsstyremedlem Camilla Haugsten og generalsekretæren vil den 23.06.2010 delta i et møte
med ledelsen i ÅF i Norge, for å bl.a. diskutere den videre fremdriften i samarbeidet.
Presidenten orienterte om samtalene hun har hatt med presidenten i den Svenske Olympiske
Komité (SOK) i saken. Idrettspresidenten vil i andre halvår 2010 delta i et møte av felles
nordisk karakter i Stockholm relatert til avtalen med ÅF.
Generalsekretæren informerte videre om et møte han hadde 16.06.2010 med Norges
Motorsportforbund (NMF) og Norwegian Grand Prix (NGP) om et mulig samarbeid i
forbindelse med miljøkonferansen, som de nevnte organisasjoner skal avholde i Arendal
forbindelse med NGP i juli 2010. Generalsekretæren følger opp saken videre overfor NMF.
I IS-møte nr. 34 (2007-2011) den 6. september vil administrasjonen presentere et foreløpig
utkast til en miljøstrategi for norsk idrett. I neste IS-møte vil også spørsmålet om evt.
muligheter for å anbefale en idrettens egen kandidat til IOCs miljøkommisjon bli videre
diskutert.
Vedtak:

Idrettsstyret ønsker at ”Hvit Vinter” formelt overtar saksbehandleransvaret for oppfølgingen
av høringen vedr. utarbeidelse av bransjekrav for miljøsertifisering av idrettsarrangement.
Generalsekretæren følger dette arbeidet opp overfor prosjekteierne i ”Hvit Vinter”.
Generalsekretæren vil ta initiativ til et møte med ledelsen i prosjektet ”Hvit Vinter” og med
Norges Skiforbund (NSF) med tanke på en avklaring av NIFs evt. fremtidige rolle i prosjektets
styringsgruppe.
Sak 346 Oppfølging Særforbundsutvalgets rapport
Presidenten innledet til saken.
Generalsekretæren orienterte om at det som ligger som anbefalinger til videre oppfølging i
sakspapirene er tydeliggjort med utgangspunkt i Særforbundsutvalgets rapport, ref. IS-sak 335
i IS-møte nr. 32 (2007-2011).
Generalsekretæren ble bedt av Idrettsstyret om å fremlegge for diskusjon i Idrettsstyret en ny
modell for særforbundenes rammetilskudd. Dette vil være en oppfølging av sak 12 fra
Idrettstinget i 2007. Generalsekretæren vil tilrettelegge for en diskusjon i saken til
Idrettsstyrets møte 28.09.2010 med bakgrunn i det administrative arbeidet som pågår mellom
særforbundene og NIF.
Det skal til IS-møte nr. 34 (2007-2011) den 6. september lages en egen sak vedr. klargjøring
av viktige definisjoner, spesielt innenfor særforbundenes virksomhet og begreper knyttet til
særforbundenes rammetilskuddsmodell. En gjennomgang av kapittel 6 i NIFs lover
(særforbundene) vil det bli tilrettelagt for i IS-møte nr. 35 (2007-2011) den 28. september.
Vedtak:
Idrettsstyret ba generalsekretæren følge opp administrativt særforbundsutvalgets fire
anbefalte hovedsaker til oppfølging. Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret i de
to påfølgende idrettsstyremøtene; 6. og 28. september med en status i arbeidet, og om
nødvendig med nye anbefalinger overfor Idrettsstyret om hva som evt. bør videreføres ut fra
idrettspolitiske forhandlinger.

Sak 347 Oppfølging av Rolle- og arbeidsdelingsutvalgets rapport
Presidenten innledet til saken.
Presidenten påpekte at det er et kontinuerlig arbeid å forbedre kommunikasjonen gjensidig
mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene på politisk nivå. Administrasjonen arbeider nå
med å oppdatere de sentrale databasene med hensyn til e-postadresser. NIFs
kommunikasjonsavdeling følger dette opp fra administrasjonens side. En kvalitativt bedret
kommunikasjon mellom organisasjonsleddene på det politiske nivå er særlig viktig i tiden
frem mot Idrettstinget i 2011, samt i arbeidet frem mot kommune- og fylkestingsvalget i
2011.

Punktene 1, 3 og 4 i sakspapirene vil bli gjenstand for egen behandling i IS-møte
nr. 35 (2007-2011) den 28. september. Punktene 2 og 5 er et ansvar for Idrettsstyret selv å
følge opp, mens punkt 6 rent praktisk følges opp av NIFs administrative kompetanseenhet. De
ovennevnte punkter er som følger:
1. Det bør utarbeides en intern og gjensidig informasjons- og kommunikasjonsstrategi
rettet mot organisasjonsleddene på særforbundssiden for å bedre mulighetene for
samarbeid og forankring.
2. Forankringsprosesser fra NIF sentralt rundt idrettspolitisk arbeid overfor særforbundsog idrettskretssiden bør kontinuerlig søkes forbedret.
3. En bør gjenomgå bruken av IKT og elektronisk medier for å styrke kommunikasjon og
samhandling til politiske og administrative ledelse i idrettskretsene og særforbundene
4. En bør bedre kommunikasjon og koordineringsarenaer og verktøy herunder;
a. Bedre NIFs informasjon på www.idrett.no samt Intranett
b. Evaluere og bedre fysiske møteplasser
5. Idrettsstyret bør fortsette arbeidet med klargjøring av ansvar og roller mellom de ulike
organisasjonsleddene under utarbeidelsen av neste idrettspolitiske dokument for
tingperioden 2011 – 2015.
6. Der flere organisasjonsledd har et ansvar må dette følges av et forpliktende samarbeid
jf. retningslinjer for samarbeid på kompetanseområdet

Vedtak:
Idrettsstyret gav generalsekretæren mandat til å følge opp de prioriterte punktene fra
utvalgets rapport. Generalsekretæren vil komme tilbake i IS-møte nr. 35 (2007-2011) den 28.
september med en status i arbeidet, og om nødvendig med nye anbefalinger overfor
Idrettsstyret.
Sak 348 Regionale kompetansesentra
Denne saken ble utsatt.

Sak 349 Lovrevisjon 2011
Denne saken ble utsatt.

Sak 350 Nasjonal Idrettsrådskonferanse 2011
2. visepresident innledet til saken.
Idrettsstyret understreket at det er viktig å ha en idrettsrådskonferanse i 2011 med tanke på
idrettsrådenes oppgaver i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget dette året.
Drammen er vurdert av Generalsekretæren som et egnet arrangørsted for konferansen for
perioden 02. - 03.04.2011.

Idrettsstyret er av den formening at 2 – to – dager er nok til Idrettsrådskonferansen 2011.
Vedtak:
Nasjonal idrettsrådskonferanse avholdes i Drammen fra 02.04.2011 – 03.04.2011.
Idrettsstyret ber om at generalsekretæren budsjetterer med inntil kr. 150.000,- til denne
konferansen i fremleggelsen av budsjettet for 2011.
Sak 351 Status arbeid med retningslinjer for ungdomsidrett (opprinnelig O-sak C)
Presidenten innledet til saken og viste til vedtaket fra Idrettstinget i Skien i 2007, og til de
ulike idrettsstyrebehandlingene av saken.
Generalsekretæren orienterte om at det har vært en innspillsrunde internt i
idrettsorganisasjonen. Organisasjonen har samlet seg om noen sentrale mål, som bør sendes
på høring blant særforbundene og idrettskretsene.
Idrettsstyret diskuterte hvorvidt norsk idrett skal ha retningslinjer for ungdomsidrett eller
ungdommens idrettsrettigheter. Idrettsstyret mente at dette er et spørsmål som må gjøres til
gjenstand for en nærmere juridisk vurdering, slik at man har en omforent forståelse av
konsekvensene ved de valg man foretar. Andre relevante begreper hvor det kan være tvil
omforståelse bør også kunne vurderes juridisk i denne sammenhengen.
Vedtak:
Idrettsstyret gav Generalsekretæren i oppdrag å gjennomføre en juridisk vurdering av
begrepene ”rettigheter” og ”retningslinjer” relatert til det pågående arbeidet vedr. norsk
idretts fremtidige overordnede politikk på ungdomsidrettsområdet, før en sak sendes formelt
på høring blant særforbundene og idrettskretsene.
Generalsekretæren vil fremme saken overfor Idrettsstyret i IS-møte nr. 36 (2007-2011) den
28. oktober.

Sak 352 Oppfølging av Ledermøtet i Tromsø – tingsammensetning
(opprinnelig O-sak B)
Presidenten innledet til saken, med referanse til diskusjonen som ble gjennomført under
Ledermøtet i Tromsø 28.05 – 29.05.2010.
Det ble videre vist til brevene fra Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) til henholdsvis
Idrettsstyret og særforbundene av 17.06.2010.
Idrettsstyret understreket viktigheten av å ha en sterk og samlet idrettsorganisasjon relatert til
idrettens troverdighet og legitimitet i det offentlige Norge.

Med bakgrunn i innspill fra NIFs Ledermøte i Tromsø anbefaler Idrettsstyret videre følgende
for prosessen vedr. spørsmål relatert til sammensetningen av Idrettstinget:
-

Hovedmålet er å opprettholde en samlet idrettsorganisasjon
Ingen gruppering bør ha lovgivende flertall alene.
Antall delegater på Idrettstinget skal ikke overstige 200.
Idrettsstyret skal ha stemmerett på Idrettstinget.
Lagsrepresentasjon synes ikke å være aktuelt.
Utøverrepresentasjon bør utvides til tre (olympisk representasjon, paralympisk
representasjon, representasjon fra ikke-olympiske idretter)

Vedtak:
- Idrettsstyret gir mandat til presidentskapet og idrettstyremedlem Geir Kvillum til å
arbeide videre med spørsmålet relatert til Tingssammensetningen, og gruppen bes om
å gå i dialog med særforbundene og idrettskretsene i saken.
- Status for dette arbeidet gis i IS-møte 34 (2007-2011) den 6. september.
O-sak A Idrettsstyrets representasjon
Denne saken tas opp i IS-møte 34 (2007-2011).
O-sak B Oppfølging av Ledermøtet i Tromsø
Deler av denne saken, særskilt relatert til debatten ang. tingsammensetning, ble omgjort til
IS-sak 352 (2007-2011). Generalsekretæren orienterte for øvrig Idrettsstyret om at det vil
foreligge et referat til IS-møte nr. 34 (2007-2011) fra Ledermøtet. Det pågående arbeidet med
moms og tippenøkkelen foregår kontinuerlig.
O-sak C Revidering av retningslinjer for ungdomsidrett
O-sak C ble omgjort til IS-sak 351 (2007-2011).
O-sak D Tryvann Vinterpark
Det ble vist til O-sak J i IS-møte 29 (2007-2011), hvor generalsekretæren ble bedt om å følge
opp henvendelsen, som idrettsstyremedlem Camilla Haugsten fikk fra Tryvann Vinterpark
vedr. en videreutvikling av dette anlegget.
Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om status i denne prosessen. NIF har god kontakt
med de impliserte organisasjonsleddene i denne saken (Oslo Idrettskrets, Norges
Snowboardforbund, Norges Skiforbund, herunder Skiforeningen og Oslo Skikrets, og Norges
Skiskytterforbund.

Fylkesmannen i Oslos merknad har gjort at denne saken nå er mer dagsaktuell. Det er derfor
avholdt møter med impliserte org.ledd i saken, samt at det er sendt brev til
Miljøvernministeren i saken fra NIF, Skiforbundet, Snowboardforbundet,
Skiskytterforbundet, Oslo Idrettskrets og Skiforeningen datert 11.06.2010.
Idrettsorganisasjonen ber i det ovennevnte brevet om et møte med Statsråd Erik Solheim.
Generalsekretæren følger opp denne saken videre sammen med 2. visepresident.

O-sak E ESAs uttalelse ang. fradragsrett for gaver
Idrettspresidenten deltar i et møte med Frivillghet Norge, Kulturdepartementet og
Finansdepartementet 5.06.2010.

Idrettspresidenten avsluttet møtet kl. 15.15.

