NORGES IDRETTSFORBUND
OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE
KOMITÉ
Protokoll for
Idrettsstyrets møte nr. 27 – 2011-2015
30. oktober 2013
Oslo/UBC
Godkjent i IS-møte nr. 28 (2011-2015)

Sak 204: Protokoll fra IS-møte nr. 26. Referat presidentskapets møte 14.10.2013
Sak 205: Regnskap 3. kvartal
Sak 206: OL/PL 2022
Sak 207: Tverrfaglig idrettsforskning – organisasjon, drift, økonomi, og utvikling
Sak 208: Henvendelse fra Vest Agder Idrettskrets
Sak 209: Protokoll Ekstraordinært Idrettsting
Sak 210: Representant til IPCs Utøverkomité
Sak 211: Evaluering av den nye post 3-ordningen
Sak 212: Utvidet leieforhold på Ullevål Stadion
Sak 213: Utfordring med idrettslig fritak for utøvere i Osloskolen
(opprinnelig O-sak M)
Sak 214: Regelendringer fra Det Internasjonale Bokseforbundet (opprinnelig O-sak H)

O-sak A: YOG 2016/frivillighetsløft
O-sak B: Rapport fra Nordisk møte
O-sak C: Status idrettens verdiarbeid
O-sak D: Status - Tiltak mot økonomisk kriminalitet i idretten
O-sak E: Status - Miljøstrategi - Miljøfyrtårn
O-sak F: Status - Spillpolitikk i de nordiske land
O-sak G: Statsbudsjettet for 2014 og regjeringserklæringen
O-sak H: Regelendringer fra Det Internasjonale Bokseforbundet (Ny sak 214)
O-sak I: Rapport Deaflympics
O-sak J: Idrett for utviklingshemmede
O-sak K: Status og framdriftsplan - oppfølging av anbefalinger fra det eksterne
toppidrettsutvalget
O-sak L: Revisjon av WADA-koden
O-sak M: Utfordring med idrettslig fritak for utøvere i Osloskolen (Ny sak 213)
O-sak N: Idrettsstyrets representasjon

Tilstede:
Børre Rognlien, Jorodd Asphjell (unntatt sak 204), Kristin Kloster Aasen, Tom Tvedt, Anne
Irene Myhr, Astrid Waaler Kaas, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Kirsti Skog, Oddvar
Johan Jensen, Kjartan Haugen, Geir Johannessen, Inge Andersen, Magnus Sverdrup
(referent).
Fravær: Karette M. Wang Sandbu, Tormod Tvare, Gerhard Heiberg
Idrettspresident Børre Rognlien åpnet IS-møte nr. 27 (2011-2015) kl. 0915.
Møtet var vedtaksført.
Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn i saklisten.

Sak 204: Protokoll fra IS-møte nr. 26. Referat presidentskapets møte 14.10.2013
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte nr. 26 (2011-2015) med de endringer som fremkom
i møtet.
Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapets møte 14.10.2013 til orientering

Sak 205: Regnskap 3. kvartal
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.
I IS-sak 192, IS-møte nr. 25 (2011-2015), ble det gitt åpning for bruk av fri NIFs frie
egenkapital til arbeidet med prosessen vedrørende OL/PL 2022. Prognosen som avgis for
hele 2013 legger til grunn at kr 3,85 millioner av den frie egenkapitalen disponeres i tråd med
dette styrevedtaket. NIFs økte kostnader i henhold til opprinnelig budsjett med OL/PL 2022arbeidet er en konsekvens av at NIF måtte påta seg et betydelig ansvar i forbindelse med
folkeavstemningen i Oslo. Denne folkeavstemningen kom som et resultat av et budsjettforlik
i Oslo Bystyre. Oslo kommune meldte seg på mange måter nøytral til den folkeavstemningen
de selv hadde vedtatt. NIF valgte å mobilisere, som viste seg å være helt avgjørende for det
positive utfallet folkeavstemningen fikk til slutt.
I tillegg til de direkte utgiftene NIF påtok seg i forbindelse med den ovennevnte
folkeavstemningen, så måtte NIF i perioden primo august - primo september i betydelig grad
prioriterte å bruke egne personalressurser til dette formålet. Den samlede investeringen og det
totale arbeidet ga flertall ved folkeavstemningen 8.-9. september 2013.
Det prognostiserte regnskapsmessige resultatet for NIF i 2013 er på kr. 3.850.000,-. Dette
dekkes inn ved bruk av egenkapital, og kan i sin helhet tilskrives uforutsette utgifter relatert
til arbeidet frem mot folkeavstemningen vedr. OL/PL 2022 i Oslo, hvor Oslo Bystyre påførte
NIF en betydelig merkostnad gjennom sitt bystyrevedtak relatert til gjennomføring av en
folkeavstemning ang. OL/PL Oslo 2022.
Vedtak:
Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 30.09.2013 og prognose for 2013 til
etterretning, og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet (KUD).

Sak 206: OL/PL 2022
NIFs prosjektleder for OL/PL 2022-arbeidet, Erik Eide, innledet til saken.
14.11.2013 er fristen NIF har for å melde formelt til IOC at Oslo er norsk søkerbykandidat
for OL/PL 2022. Det er NIF i kraft av å være olympisk og paralympisk komité som formelt
kommuniserer disse forhold med IOC, og hvor NIF har et kvalitetssikringsansvar overfor
Oslo kommune.
Denne innmeldingen til IOC vedr. søkerprosessen for 2022, skal bestå av:
 Et brev fra NIF, som nasjonal olympiske komité, som sier at vi ønsker å søke.
 Et brev fra Oslo kommune som sier at byen ønsker å være vertsby.
 En bekreftelse fra Kulturdepartementet som sier at vi i Norge har signert på
UNESCOs anti-dopingkonvensjon.
 En bekreftelse fra NIF og Oslo kommune som bekrefter at vi aksepterer Court of
arbitration for sport (CAS) som rettsinstans i juridiske spørsmål knyttet til
søkerprosessen.
Innen 01.12.2013, må NIF og Oslo kommune ha innbetalt et ikke-refunderbart søkergebyr til
IOC på. USD 150.000. Da NIF og Oslo kommune er likeverdige parter i en OL/PL-søknad,
vil hver av partene betale USD 75.000 til IOC. Dette beløpet er inkorporert i prognosen for
NIFs regnskap for 2013.
NIF har hatt en tett dialog med Oslo kommune og Kulturdepartementet vedr. de formelle
leveranser til IOC i forbindelse med den ovennevnte påmeldingen, for å sikre at de formelle
krav oppfylles innen de angitte tidsfrister.
I den fasen som denne saken nå går inn i, er NIF – som Norges olympiske komité - pålagt en
betydelig rolle av IOC. NIF har bl.a. et eksplisitt ansvar for at søkerbyen holder seg innenfor
IOCs regelverk relatert til søkerprosessen:
The NOC of the Country is responsible for the actvities and conduct of each city in its
territory (ref. 2022 Candidature Acceptance Procedure, kap. 1.4, side 29).
Det faktum at NIF og Oslo commune er likeverdige parter i søknadsprosessen, og det faktum
at NIF som Norges Olympiske Komité står ansvarlig overfor IOC relatert til hvordan en
norsk kandidat opptrer vis a vis IOCs regelverk i en søknadsprosess, innebærer at NIF til
enhver tid må ha tilgang på all informasjon og til alle prosesser som relateres til
søknadsprosessen her hjemme. Uten at NIF har en slik tilgang, vil ikke NIF kunne ta det
ansvaret vi er pålagt av IOC. Dette gjelder også i høyeste grad i relasjon til den statlige
kvalitetssikringsprosessen som pr. tiden foregår av statsgarantisøknaden for OL/PL 2022;
NIF og Oslo kommune er likeverdige parter i denne søknaden og står således felles
ansvarlige overfor Regjeringen og Stortinget. Idrettsstyret legger til grunn at NIF får fullt
innsyn i all dokumentasjon og i alle prosesser i forbindelse med kvalitetssikringen av
statsgarantisøknaden fra NIF og Oslo kommune. Samtidig legger Idrettsstyret til grunn at
Oslo kommune fullt og helt respekterer NIFs rettigheter, roller og ansvar vedr.
søknadsprosessen. Begrepet «Applicant City» peker fra IOC tilbake på det nasjonale NOC og
søkerbyen.

Når det gjelder jobben som nå må gjøres fremover av NIF og Oslo kommune, kan den deles
inn i tre delvis paralelle løp:
1) Arbeid med oppfølging av statlig kvalitetssikring og utarbeidelse av formelle
søknadsdokumenter til IOC i henhold til den beskrevne CAP fra IOC..
2) Arbeidet med å skape entusiasme, kunnskap og politisk oppslutning om en norsk
OL/PL-søknad nasjonalt.
3) Arbeid med å skape kunnskap om og oppslutning rundt en norsk OL//PL søknad
internasjonalt, fortrinnsvis gjennom IOC, IPC og de olympiske særforbundene.
Idrettsstyret var tydelige på at NIFs formelle ansvar i saken må reflekteres i NIFs involvering
i alle de tre ovennevnte prosessene. Idrettsstyret var også tydelige på at det er av avgjørende
betydning at søkerselskapet, som skal etableres i forbindelse med det videre arbeidet med
OL/PL-søknaden, må få en meget kompetent og helhetlig ledelse som har en inngående
kunnskap om og innsikt i internasjonal og nasjonal idrett, politikk og strategisk
påvirkningsarbeid. NIF finner det naturlig at Oslo kommune har ansvar for plan- og
reguleringsarbeidet i Oslo, og presiserer videre viktigheten av å ha en god dialog med de
samarbeidende kommunene og fylkene.
Presidentskapet og generalsekretæren skal 31.10.2013 møte den nye byråden som har overatt
ansvaret for OL/PL 2022-søknaden i Oslo kommune, Hallstein Bjercke. Bjercke er ny byråd
for Kultur og næring. Etaten (2022) er nå underlagt en annen avdeling i Oslo kommune.
Videre vil NIF innkalle de vinterolympiske særforbundene og landets idrettskretser til et møte
etter 14.11.2013, for å skape enighet rundt hvordan sentrale organisasjonsledd i norsk idrett
nå skal jobbe for å skape en helhetlig nasjonal oppslutning om en norsk OL/PL-søknad.
Gneeralsekretæren vil se nærmere på om dette kan organiseres i tilknytning til Idrettsgallaen
2014.

Vedtak:
Med henvisning til brev fra IOC til de Nasjonale Olympiske Komiteer (NOC) av 06.06.2013,
må ansvarlig lands NOC melde til IOC pr. 14.11.2013, hvorvidt en by innenfor et NOCs
myndighetsområde vil være en interessert søkerkandidat til De olympiske og paralympiske
leker i 2022.
1. Idrettsstyret ga Idrettspresidenten og generalsekretæren mandat på vegne av NIF til å
oversende til IOC de nødvendige formelle bekreftelser innen angitt frist 14.11.2013, under
forutsetning av at Oslo kommune har oversendt de nødvendige bekreftelser som det bes om i
brev fra IOC til NOC av 06.06.2013, herunder at Oslo kommune aksepterer den juridiske
posisjonen til «the Court of Arbitration for Sport» (CAS).
I tillegg må NIF ha formell bekreftelse fra nasjonalt relevant myndighetsområde, ref. samme
brev fra IOC til NOC av 06.06.2013, en «WADA Compliance» som konfirmerer at Norge har
signert «Copenhagen Decleration on Anti-Doping in Sport and ratified the UNESCO
Convention against Doping in Sport, Paris 19 October 2005, and that legislation is in place
(or will be in place by 31 July 2015) to implement the commitments of the UNESCO
Convention against Doping in Sport».

2. Idrettsstyret ga videre mandat til Idrettspresidenten og generalsekretæren om å signere
IOCs “Candidature Acceptance Precedure” (CAP) innen 01.12.2013.
Inkorporert i dette mandatet er også en innbetaling fra NIF og Oslo kommune på USD
150.000,-, som er et ikke-refunderbart gebyr for denne søkerprosessens første fase,
«Candidature Acceptance Fee». NIFs andel i dette gebyret vil være 50 %, USD 75.000,-, i og
med at den Nasjonale Olympiske Komité og søkerbyen er likeverdige søkerkandidater.
3. Idrettsstyret ga videre mandat til presidentskapet og generalsekretæren å finne en best
mulig og effektiv styringsform på et evt. søkerselskap vedr. den videre søknadsprosessen for
OL/PL Oslo 2022. Idrettsstyret presiserte viktigheten av styringsdyktighet, konsistente og
transparente selskaps-, budsjett- og styringsforhold og høy nasjonal og internasjonal
erfaring og kompetanse relatert til den nasjonale og internasjonale jobben i fortsettelsen.
Sak 207: Tverrfaglig idrettsforskning – organisasjon, drift, økonomi, og utvikling
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.
Forskningsutvalget har vurdert den nasjonale strukturen for idrettsforskning i lys av de
problemområdene som vil være særlig viktige å ivareta på en langsiktig og god måte for
norsk idrett. Utvalget har kommet til at det bør etableres et fjerde senter for idrettsforskning,
og at dette senteret bør ha et særlig fokus på toppidrett.
For å få en avklart situasjon, ønsker utvalget å avholde møter med h.h.v. Norges
idrettshøgskole (NIH) og Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) for å
avklare deres potensial for å være nasjonale sentre for h.h.v. barne- og ungdomsidrett ved
NIH og toppidrett ved NTNU. Idrettsstyret understreket at en evt. tildeling av status som
nasjonalt senter, forutsetter en grunnfinansiering fra KUD, samt en egeninvestering i form av
ansatteressurser og økonomi.
Forskningsutvalget vil nå arbeide videre med å etablere et nasjonalt nettverk for de nasjonale
forskningsinstitusjonene, som ønsker å arbeide med idrett som tema. Ideen med å etablere et
såkalt «virtuelt senter» er således forlatt.
Idrettsstyret mener det er naturlig og riktig at den nye forskningsstrategien må korrespondere
med anbefalingene fra det eksterne toppidrettsutvalget. Idrettsstyret var videre tydelige på at
forskningen som skal initieres og gjennomføres må være til direkte nytte og ha stor praktisk
anvendbarhet for norsk idrett.
Vedtak:
1. Idrettsstyret slutter seg til Forskningsutvalgets planer for etablering av forskningssentra
med landsfunksjoner, samt et nasjonalt nettverk for de nasjonale forskningsinstitusjonene
som ønsker å arbeide med idrett som tema.
2. Idrettsstyret forutsetter at de institusjonene som skal tildeles en slik landsfunksjon bidrar
med betydelig egenfinansiering og ansatte fagressurser i tillegg til den
grunnfinansieringen som måtte bli forskningssentrene til del fra Kulturdepartementet.

Sak 208: Henvendelse fra Vest Agder Idrettskrets
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.

Styret i Vest-Agder idrettskrets har tilskrevet Idrettsstyret i brev datert 01.10.2013.
Bakgrunnen er at Kretsstyret er kjent med at personer med tilknytning til organisasjoner
som utøver vold og kriminalitet, søker om medlemskap i idrettslag. Kretsstyret mener at
norsk idrett bør ta et klart standpunkt til organisasjoner som forbindes med vold og
kriminalitet.
Idretten har som grunnleggende prinsipp at de ferdighetene man tilegner seg innenfor
idretten, ikke skal brukes utenfor idretten på en uheldig måte. Dette er særlig vektlagt
innenfor kampidrettene, som krever at utøverne avstår fra bruk av sine ferdigheter i
sammenhenger utenfor idrettsmiljøet.
Det synes som opplagt at idrettslag har saklig grunn til å avvise personer, som ønsker å
være medlem i idretten, og samtidig være aktivt medlem i eksterne organisasjoner som
forbindes med kriminalitet og vold. Dette er ikke forenlig med idrettens vedtatte
verdigrunnlag.
Loven krever imidlertid at det alltid foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.
Idrettsstyret har derfor ikke anledning til å uttrykke at medlemskap i en slik organisasjon
alltid utgjør saklig grunn til å nekte et medlemskap. Idrettsstyrets holdning og anbefaling
vil være et særlig tungtveiende argument, som vil gjøre det lettere for klubben å nekte
opptak.

Vedtak:
1. Norges idrettsforbund er en åpen og inkluderende organisasjon. Det er i prinsippet
åpent for alle å kunne bli medlem av organisasjonen. Terskelen for å nekte noen
medlemskap er av samme årsak høy.
2. Ingen har likevel krav på å bli medlem av Idrettsforbundet og medlemskap kan nektes
i særlige tilfeller.
3. Idretten har som grunnleggende prinsipp at de ferdighetene man tilegner seg innenfor
idretten, ikke skal brukes utenfor idretten på en uheldig måte, eller på en måte som
kan være egnet til å skade idrettens anseelse og omdømme.
4. Idrettsstyret anser at et aktivt medlemskap i eksterne voldelige foreningsmiljøer vil
kunne være uforenlig med et medlemskap i NIF.

Sak 209: Protokoll Ekstraordinært Idrettsting
Vedtak:
Idrettsstyret godkjenner protokollen fra NIFs ekstraordinære ting 28. september 2013.

Sak 210: Representant til IPCs Utøverkomité
NIFs jurist, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken.
Denne IS-saken består av to deler som begge vedrører NIFs utøverkomité. Den første gjelder
endringer i utøverkomiteens vedtekter, som bl.a. innebærer gjennnomgående at IPC skal
sidestilles med IOC.

Idrettsstyret diskuterte på prinsipielt grunnlag spørsmålet om hvorvidt norske utøvere som
sitter i IPCs utøverkomité skal sidestilles med norske utøvere som sitter i IOCs utøverkomité
relatert til rettigheter til plass i Idrettsstyret. Det var enighet om at dersom IPC skulle i
fremtiden kreve at utøvere fra deres utøverkomité skal sitte i et NOC/NPC-styre, så vil dette
spørsmålet bli tatt opp til debatt i Idrettsstyret.
For øvrig har NIF, med ref. til O-sak C i IS-møte nr. 26 (2011-2015), fått bekreftet fra IOC (i
brev datert 26.09.2013) at det er opp til denn norske utøverkomiteen selv å velge hvorvidt
deres representant i Idrettsstyret skal komme fra en olympisk eller paralympisk idrett. Dette
må legges inn i Utøverkomiteens vedtekter. I tillegg påpekte Idrettsstyret at det i
utøverkomiteens vedtekter må fremkomme (§ 3-8) at man også skal ha kontakt med EPCs
utøverrepresentant i EPCs styre.
Under De paralympiske vinterleker i Sochi 2014 skal det velges tre nye medlemmer til IPCs
utøverkomité (Athletes’ Council). Den norske utøverkomiteen foreslår Eskil Hagen som
kandidat til IPCs utøverkomité. Eskil Hagen er kjelkehockeyspiller og har sittet åtte år som
medlem av IPCs utøverkomité. Han har deltatt i fem Paralympics og i syv VM i
kjelkehockey.

Vedtak:
1. Idrettsstyret vedtok å endre vedtektene for NIFs utøverkomité, i henhold til innstilling
fra generalsekretæren og i samsvar med de forslag som fremkom i møtet.
2. Idrettsstyret vedtok å fremme Eskil Hagen som NIFs kandidat til IPS utøverkomité ved
neste valg under De paralympiske leker i Sochi 2014.

Sak 211: Evaluering av den nye post 3-ordningen
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.
Den nye post 3 ordningen, inklusive vekttallene, ble vedtatt og innført med virkning fra 2013
i sak 183 i Idrettsstyrets møte nr. 23 (2011-2015). Ordningen ble iverksatt gjennom tildeling
05.07.2013.
Etter råd fra særforbundenes administrative styringsgruppe, sendte NIF 02.07.2013 ut en ny
Høring, hvor særforbundene og idrettskretsene ble invitert til å komme med synspunkter på
vektingen mellom de fire hovedkategoriene (aktivitetsomfang, aktivitetsutvikling,
kompetanseutvikling, kvalitet og verdigrunnlag), samt vektingen av målgruppene innenfor
disse. Aktivitetsutvalget finner ikke grunnlag for å foreslå endringer i vektingen i ordningen.
Med ref. til vedtak i IS-sak nr. 183 i IS-møte nr. 23 (2011-2015), så vil det bli en gradvis
økonomisk innfasingsperiode for ordningen frem mot 2016. Generalsekretæren minnet i den
sammenheng om at post 3-ordningen skal økes med 6 % hvert år de neste to årene, ref.
Idrettspresidentens informasjon til Ledermøtet i Sandefjord.
Idrettsstyret var enige med generalsekretæren i at det skal tas et initiativ til å utrede
spørsmålet om hvordan særforbund med flere større idrettsgrener behandles økonomisk. For
NIF er det et viktig prinsipp at økonomiske tilskuddsordninger i størst mulig grad premierer
og legger til rette for rasjonell økonomisk og ressursmeeig drift av de enkelte særforbundene.

Vedtak:
1. Med bakgrunn i signalene fra høringen om den nye forvaltningsinnretningen for barn,
ungdom og bredde (post 3), opprettholdes kriteriene og vektingen uendret, herunder
vektingen av de ulike aldersgruppene og hovedkategoriene i ordningen, ref. IS-sak
183 i møte nr. 23 (2011-2015).
2. Generalsekretæren bes årlig følge opp at ordningen fungerer i tråd med
forventningene, eventuelt kommer med endringsforslag dersom store endringer i
datagrunnlaget bidrar til ubalanse mellom de formålene Idrettsstyret har lagt til
grunn for ordningen.
3. Idrettsstyret ber Generalsekretæren initiere et arbeid relatert til spørsmålet om
hvordan særforbund med flere større idrettsgrener behandles økonomisk.

Sak 212: Utvidet leieforhold på Ullevål Stadion
Ass. generalsekretær, Øystein Dale,innledet til saken.
Det har over lengre tid vært samtaler, og et forpliktende samarbeid med Ullevaal Stadion AS
(US) og Norges Fotballforbund (NFF) om utvikling av Ullevaal Stadion som et samlende
administrasjonssentrum for norsk idrett. I den forbindelse har det vært påkrevet med tilgang
på større leieareal for NIF om man skulle kunne dekke utviklingen av særforbundenes behov,
samt ha fleksibilitet til å løse behov av kortere eller lengre varighet (f.eks. kontorer til
YOG 2016, Skiskytter-VM 2016 og andre prosjektbehov). NIF opplever at det er et betydelig
press fra flere særforbund om å bidra til å skaffe kontorarealer på Ullevål Stadion.
I 2013 disponerer Idrettens Hus (NIF) totalt 10.261 kvm. Av dette eier NIF selv 2.896 kvm.
Fra 2014 vil den nye avtalen innebære at Idrettens Hus vil disponere totalt 11.447 kvm, dvs.
en netto økning på 1.186 kvm. Økningen tilsvarer 11,6 %. Etter ferdig utleie og
omrokkeringer internt med dagens leietakere, vil det gjenstå ca. 250 kvm å leie ut,
dvs. ca. 2 % av samlet areal. Dette vurderes som en begrenset risiko og nødvendig
fleksibilitet i et langsiktig perspektiv.
Det er enighet mellom NIF, Ullevål Stadion AS og NFF om å videreføre leienivået for alle
leieforhold, og å inngå en 10-årig avtale med mulighet for en 10-årig forlengelse. Leien skal
KPI-justeres årlig. For NIF er det av sentral betydning at det langsiktige kostnadsnivået må
sikres gjennom en forutsigbar prisregulering.

Vedtak:
1. Norges idrettsforbund erstatter sin nåværende leieavtale med Ullevaal Stadion AS
med en ny avtale som omfatter både gamle og nye arealer. Formålet er å inkludere
nye arealer i den nybygde femte etasjen i vestre svingen for å gi plass for flere større
særforbund. Samtidig utgår leiearealene i tredje etasje i stadion fra avtalen.
2. Idrettsstyret legger til grunn at prisen per kvm videreføres i den nye avtalen på
samme nivå som dagens avtale for hele den leide bygningsmassen. Det langsiktige
kostnadsnivået må sikres gjennom en forutsigbar prisregulering.
3. Generalsekretæren får fullmakt til å sluttforhandle den nye leieavtalen, herunder nye
framleieavtaler og nødvendige omrokkeringer mellom leietakerne, slik at NIFs
samlede disponible bygningsmasse får en optimal utnyttelse og inntjening.

4. Generalsekretæren bes innarbeide den nye leie- og utleiesituasjonen i budsjettet for
2014, herunder vurdere grunnfinansieringen av idrettens hus i lys av samlet
utleiesituasjon.

Sak 213: Utfordring med idrettslig fritak for utøvere i Osloskolen
(opprinnelig O-sak M)
NIFs utviklingssjef, Anja Veum, orienterte i saken.
Utdanningsetaten (UDE) i Oslo kommune har i et rundskriv (ref. rundskriv nr.4/2013)
informert om at formålet med en Oslostandard relatert til innskjerpede regler for å ta barn ut
av grunnskolen utenfor skolens feriedager, med oppstart i august 2013, er å redusere
omfanget av fravær for elever i grunnskolen. I rundskrivet fremkommer det at det kan
innvilges permisjon når eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig eller kulturell
konkurranse/stevne på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Videre fremkommer det at det skal
normalt sett ikke skal gis permisjon til treningssamlinger eller lignende.
Resultatet av denne innstrammingen av praksis har allerede begynt å vise seg, bl.a. for unge
utøvere som skal delta i Hovedlandsrennet på ski.
Oslo idrettskrets har fulgt opp saken overfor UDE, men dette har så langt ikke bidratt til et
ønsket resultat. NIF har gjennomført en høringsrunde blant idrettskretser og særforbund i
saken, og denne viser at det er en omfattende støtte i norsk idrett om å endre retningslinjene.
NIF vil følge opp overfor Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet på politisk nivå,
dersom de endelige svarene Oslo Idrettskrets får av UDE i saken ikke er gode nok for
idretten.
Idrettsstyret understreket at en evt. oppmykning av det nyinnførte regelverket ikke må føre til
at barn og unge er mindre på skolen. Idretten må bidra til at det utvises måtehold, og at det er
individuelle vurderinger som ligger til grunn for evt. dispensasjoner.

Vedtak:
Dersom Oslo kommune svarer negativt på Oslo IKs henvendelse, vil NIF vil på bakgrunn av
dette, be om møter på politisk nivå med kulturdepartementet, og videre ta dette opp med
Kunnskapsdepartementet, slik at overordnede nasjonale utarbeidede standarder for skolen
ikke hindrer ungdommer å kombinere idrett og skolegang.

Sak 214: Regelendringer fra Det Internasjonale Bokseforbundet (opprinnelig O-sak H)
Idrettspresidenten innledet til saken.
Det er tidligere redegjort for ulike problemstillinger knyttet til boksesporten i følgende
IS-møter:
 IS-møte nr. 5, 3. november 2011, O-sak B
 IS-møte nr. 7, 24. januar 2012, O-sak G





IS-møte nr. 8, 23.-24. februar 2012, O-sak A
IS-møte nr. 10, 3. mai 2012, sak 101
IS-møte nr. 13, 22. august 2012, O-sak H

Idrettsstyret mottok 29.10.2013 et brev fra Norges Bokseforbund (NBF), datert 28.10.2013. I
dette brevet oppfordres NIF til å støtte NBFs arbeid med å implementere det nye regelverket
fra Det Internasjonale Amatørbokseforbundet (AIBA). AIBA har vedtatt og implementert to
regelendringer som er uforenlig med knockoutforskriften:
a) Knockoutforskriften har en aldersgrense på 19-34 år. AIBA har vedtatt og
implementert en regel som forskyver aldersgrensen til 40 år.
b) Knockoutforskriften krever bruk av hjelm. AIBA har vedtatt og implementert en regel
som forbyr bruk av hjelm for mannlige seniorboksere. Dette gjelder ikke junior og
kvinneboksing.
Ifølge NBF må det ovennevnte regelverket implementeres for at norske utøvere skal få
konkurrere internasjonalt og kvalifisere seg til OL. Det regelverket AIBA har utarbeidet og
implementert, støter an mot to norske lover; lov mot proffboksing og knockoutloven.
Knockoutloven gjelder for all kampaktivitet i Norge.
Amatørboksing er underlagt knockoutloven med tilhørende knockoutforskrift.
Godkjenningsnemnda har gitt Norges Bokseforbund godkjenning til å drive slik aktivitet i
Norge.
Idrettsstyret støtter ikke en endring av sikkerhetsbestemmelsene i slik de i dag er regulert
gjennom Knockoutloven.
Det er særlig to usikkerhetsmomenter som gjør at det er utfordrende for Idrettsstyret å fatte
endelige vedtak i denne saken:
 NBF har sendt en dispensasjonssøknad for inneværende sesong til AIBA, men har pr.
dags dato ikke mottatt et svar.
 NIF er ikke kjent med hvorvidt IOC vil endre regelverket knyttet til boksing under
OL.
På bakgrunn av de ovennevnte usikkerhetsfaktorene, ønsker Idrettsstyret at eventuelle
endringer i Knockout-loven eller tilhørende forskrift først tas opp til vurdering dersom IOC
eventuelt vedtar nye sikkerhetsregler for hvordan boksing skal utøves under OL. NIF vil på
denne bakgrunn tilskrive IOC i saken.
Vedtak:
Norges Bokseforbund ønsker, på bakgrunn av vedtak i AIBA, endring av
sikkerhetsbestemmelsene, slik de i dag er regulert gjennom Knockoutloven. Idrettstyret støtter
ikke dette, men anbefaler at eventuelle endringer i Knockout-loven eller tilhørende forskrift
først tas opp til vurdering dersom IOC eventuelt vedtar nye sikkerhetsregler for hvordan
boksing skal utøves under OL.

O-sak A: YOG 2016/frivillighetsløft
Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 28 (2011-2015).

O-sak B: Rapport fra Nordisk møte
Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 28 (2011-2015).

O-sak C: Status idrettens verdiarbeid
Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 28 (2011-2015).
O-sak D: Status - Tiltak mot økonomisk kriminalitet i idretten
Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 28 (2011-2015).

O-sak E: Status - Miljøstrategi - Miljøfyrtårn
Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 28 (2011-2015).

O-sak F: Status - Spillpolitikk i de nordiske land
Adm.dir. Atle Hamar og avd. dir. Elna Berge fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, orienterte i
saken.
Det ble innledningsvis vist til at det i et historisk perspektiv har vært en bred politisk
konsensus om den norske spillpolitikken. Norge har hatt en stabil og kontrollert vekst i
regulerte pengespill, med en total brutto omsetning i 2012 på 28,7 milliarder kroner. Norsk
Tipping hadde en totalomsetning på ca. 18,4 milliarder kroner.
I 2011 ble ca. 5 mrd. fordelt til samfunnsnyttige og humanitære formål fra norske pengespill.
Av dette fikk idretten 1,95 milliarder kroner., og passerte i 2012 Kr. 2.0 milliarder. Fra Norsk
Tipping gikk det i 2012 vel 1.6 milliarder til iderttsformål.
Den nye Regjeringen har i sin regjeringsplattform lagt til grunn at det skal gjennomføres en
utredning relatert til en evt.innføring av en lisensordning for utenslandske spillselskaper som
ønsker å operere legalt i Norge. Regjeringen har også signalisert at de ønsker å tillate
pokerturneringer i Norge. Idrettsstyret vil be Kulturministeren om at NIF vil være tett på
dette arbeidet, og at NIFs verdigrunnlag relatert til spill og kampfiksing står fast.
Idrettsstyret ble orientert om status i spillmarkedet i de nordiske landene:
Sverige:
Det har over tid vært varslet en endring i svensk spillpolitikk, men så langt har lite skjedd.
Netto omsetning i Svenska Spel er stabil, i 2012 var den på 8,6 mrd. SEK. Overskuddet fra
Svenska Spel går i statskassen, og er ikke øremerket særskilte formål. Svenska Spel har
opplevd en viss markedsnedgang som et resultat av konkurranse fra utlandet, herunder
Postkodelotteriet. Den svenske Regjeringen har gått bort fra tankene om en
lisensieringsordning, og den konservative Regjeringen i Sverige har strammet inn for å
forebygge spillavhengighet.
Finland:
Finsk regulering åpner ikke for lisensiering, men finske myndigheter kan gi eneretter for
nettspill til bestemte spillselskap. Det finske spillmarkedet er ganske likt det norske.
Overskuddet fra pengespill blir fordelt slik at idretten får 25 % av overskuddet

Danmark:
Danske myndigheter har gitt lisens til over 50 utenlandske spilloperatører på nett. Disse
nettspilloperatørene må betale 20 % av brutto spillinntekt i skatt til staten.
Fordelingsnøkkelen er slik at 70 % går til Kulturministeriet, som så fordeler 24 % av dette til
Danmarks Idrætsforbund, 22 % til Danske Gymnastikk- og Idrætsforeninger, 3 % til Dansk
Firmaidrættsforbund, og 7 % går til Team Danmark.
Mens Danske Spil har hatt en omsetningsnedgang siden 2007, har Norsk Tipping hatt en
markant omsetningsøkning i samme periode. Det samme bildet avtegner seg når man ser på
inntektene fra de to spillselskapene. I 2012 hadde Danske Spil et overskudd på ca. 2,7 mrd.
kroner, mens Norsk Tipping samme år hadde et overskudd på i overkant av 4 mrd. kroner.
I følge Danske Spil sin årsrapport for 2012, så ble det totalt fordelt ca. 1,6 mrd. kroner til
formålsmottakere det året. Med gjeldende fordelingsnøkkel er den totale tildelingen til dansk
idrett på ca. 700 millioner kroner. Tilsvarende tall fra Norsk Tipping til norsk idrett i 2012
var 1,88 mrd. kroner. Norsk idrett får over dobbelt så mye penger fra spill sammenliknet med
vår søsterorganisasjon i Danmark. Den danske Regjeringen har også måttet kompensere
midler til dansk idrett overstatsbudsjettet grunnet en reell nedgang de siste årene fra Danske
Spil.
Når det gjelder spøsmålet om kampfiksing, så ble det orientert om at det er en bred
internasjonal enighet om at de ulike lands regulering av spillmarkedet vil påvirke utviklingen
av utbredelsen av kampfiksing. Internasjonalt samarbeid mellom reguleringsmyngheter er en
nøkkel i kampen mot dette ondet.
Lotteri- og stiftelsestilsynet mener at norsk idrett, herunder NIF, har opptrått resolutt og med
tydelighet i dette spørsmålet.

Det såkalte «Postkodelotteriet» er i drift i Nederland, Nord-England, Skottland og i Sverige. I
Sveige er dette en betydelig aktør på spillmarkedet, med en omsetning på ca 3 mrd. SEK.
Norsk Postkode Forening er stiftet av SOS Barnebyer, WWF og Norsk Postkode Stiftelse.
Sistnevnte har som formål å samle inn og fordele penger til veldedige organisasjoner og
prosjekter i og utenfor Norge – og inntekter herfra vil ikke inngå i en tippenøkkel. Dette
Lotteriet har fått avslag på sin søknad om lotteriløyve i Norge. En betydelig del av
overskuddet til Postkodelotteriet tilbakeføres deres eiere, som er basert i Nederland.

O-sak G: Statsbudsjettet for 2014 og regjeringserklæringen
Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 28 (2011-2015).

O-sak H: Regelendringer fra Det Internasjonale Bokseforbundet
Denne O-saken ble omgjort til IS-sak nr. 214 (2011-2015).

O-sak I: Rapport Deaflympics
Idrettspresidenten innledet til saken.

Margareth Hartvedt, leder av Norges Døveidrettsutvalg, orienterte Idrettsstyret om erfaringer
fra Deaflympics i Sofia juli/august 2013. Hartvedt var leder for den norske troppen under
disse Lekene.
Døveidrettsutvalget hadde et godt samarbeid med de angjeldende særforbundene i forkant av
Lekene, både med tanke på økonomisk støtte og ved uttak av utøvere. Døveidrettsutvalget har
blitt tildelt kr. 300.000,- av NIF og totalt kr. 100.000,- fra særforbundene i 2013.
Norge tok ut fem utøvere: Ina Lorentzen og Werner Wennerstrøm (bowling), Jørgen Holden
(skyting), Hege Ulstein (badminton) og Trude Raad (friidrett – slegge og diskos). Utøverne
ble innstilt ut i fra nasjonale og internasjonale uttakskriterier av det enkelte særforbund i
samarbeid med Norges Døveidrettsutvalg. Olympiatoppen kvalitetssikret uttakene før den
endelige innstilling ble gjort av Idrettsstyret (ref. IS-sak 177 i IS-møte nr. 22, 2011-2015).
Norge tok ett gull ved Trude Raad i slegge under Deaflympics.
En utfordring for denne utøvergruppen, er at NAV ikke dekker utgifter til tolketjenester ved
idrettsarrangement i utlandet. NIF vil på oppfordring fra Døveidettsutlvaget følge opp denne
saken med releante myndigheter.
En viktig erfaring det norske støtteapparatet gjorde under årets Deaflympics, var at det er
behov for et enda tettere samarbeid med de andre nordiske landene og deres støtteapparat.
Dette bl.a. for bedre, og på en kostnadseffektiv måte, å kunne samarbeide om ulike
støtteapparatsressurser. Det er også behov for en enda bedre organisering av den norske
troppen, samt et behov for rolleavklaringer relatert til uttak av utøverne.
Videre ble det understreket at tilbudet for hørselshemmede i norsk idrett må bli mer synlig.
Det er i dag en god inkludering av denne gruppen i den ordinære idretten i Norge.

O-sak J: Idrett for utviklingshemmede
Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 28 (2011-2015).

O-sak K: Status og framdriftsplan - oppfølging av anbefalinger fra det eksterne
Toppidrettsutvalget
1. Målsettinger for OL i Sochi 2014:
Konstituert toppidrettssjef, Tore Øvrebø, orienterte innledningsvis Idrettsstyret om de norske
målsetningene for deltakelsen i OL i Sochi 2014. Målsetningen, slik den er utarbeidet av
Olympiatoppen i et samspill med særforbund og utøvere, er en midlertidig målsetting om å ta
26 medaljer. Det innebærer at dersom eksempelvis sentrale utøvere skulle bli skadet før
Lekene, så kan målsettingen justeres.
Videre er det en målsetting at Norge skal bli blant de tre beste nasjonene under OL, og at
Norge skal prestere bedre i sjiktet under medaljene – Norge skal ta flere topp 8-plasseringer.
Til sammenligning tok Norge 26 medaljer i Lillehammer-OL i 1994. Da tok Norge
henholdsvis 10 gull, 11 sølv og 5 bronse. Dersom målsettingen for OL i Sochi 2014 oppnås,

vil det tilsvare tidenes største norske medaljefangst – som kom med OL på hjemmebane i
1994.
Målsettingen for norske deltakere i Paralympics vil fremlegges 12.11.2013.
Uttaksprosessen til OL i Sotsji vil starte 12.11.2013, og avsluttes 21.01.2014.
2. Status og framdriftsplan – oppfølging av anbefalinger fra det eksterne
toppidrettsutvalget:
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte i saken.
Arbeidet med oppfølging av anbefalingene fra det eksterne toppidrettsutvalget pågår i flere
parallelle delprosesser i regi av den oppnevnte styringsgruppen (ref. vedtakspunkt nr. 4 i ISsak 180 i IS-møte nr. 23, 2011-2015). Denne styringsgruppen består av:
 Ass. generalsekretær Øystein Dale (leder)
 Utviklingssjef Anja Veum
 Toppidrettssjef Tore Øvrebø
 Ass. toppidrettssjef Marit Breivik
 Utviklingssjef OLT Helge Bartnes
I arbeidets første fase fokuserer styringsruppen på å operasjonalisere anbefalingene i den
eksterne toppidrettsrapporten relatert til det regionale perspektivet. I dette arbeidet har det
bl.a. vært viktig å få avklart idrettskretsenes bidrag. Deres rolle blir i første rekke å bidra til å
legge til rette for gode regionale og lokale rammevilkår for toppidretten i de respektive
fylker.
Det har også vært en god kontakt med Olympiatoppens ansatte i regionene for å identifisere
hva Olympiatoppen regionalt skal ha som faglig og utviklingsmessig fokus.
Det er viktig at den videre prosessen med oppfølging av den eksterne toppidrettsrapporten
sees i sammenheng med andre sentrale utviklingsprosesser i norsk idrett, herunder arbeidet
med utvikling av trenerløypa (ref. O-sak C i IS-møte nr. 19, 2011-2015), og utvikling av
kunnskap om trening og prestasjon (ref. IS-sak 207 i dette IS-møtet). Idrettsstyret var også
opptatt av at det blir en god og helhetlig styringsstruktur relatert til norsk toppidrett i henhold
til tidligere vedtak i Idrettsstyret og anbefalingene gitt av toppidrettsutvalget.

Ass. generalsekretær presenterte fremdriftsplanen for de ulike fasene av oppfølgingsarbeidet
relatert til den eksterne toppidrettsrapporten.
Generalsekretæren vil presentere utkast til en stillingsbeskrivelse for en utlysning av
stillingen som toppidrettssjef i IS-møte nr. 29 (2011-2015).

O-sak L: Revisjon av WADA-koden
NIFs jurist, Henriette Hillestad Thune, orienterte i saken.
Idrettsstyret har gitt en rekke tilbakemeldinger i alle tre høringsrunder. Fokuset har særlig
vært på at tung doping bør straffes hardere, en ytterligere styrking av utøvernes rettssikkerhet
og behovet for et kostnadseffektivt antidopingarbeid.

Innspill Idrettsstyret har fremmet, og som har blitt tatt med inn i det endelige forslaget til ny
WADA-kode, som skal behandles under WADA-kongressen i Johannesburg medio
november er blant annet:









Tung doping må straffes strengere ved første gangs overtredelse. Dermed sikrer man
også at utøverne som dømmes for tung doping automatisk er utestengt fra de neste
olympiske og paralympiske leker.
B-prøven må beholdes. Det oppleves som en viktig rettssikkerhetsgaranti for
utøveren.
Ikke bare prestasjonsfremmende, men også helseskadelige stoffer må stå på
dopinglisten. Doping kan ha en helseskadelig effekt og hensynet til utøverens helse
må ivaretas. Helseskadelige stoffer bør derfor stå på listen, selv om de ikke er
prestasjonsfremmende. Mange tester positivt i konkurranse for cannabis som er tatt i
en sosial ikke-idrettslig sammenheng. Dette bør løses ved å heve terskelen for når
cannabis gir en positiv prøve.
Sanksjoner mot utøvere som lar seg trene av personer som tidligere har vært involvert
i doping, må utformes slik at utøvernes rettssikkerhet ivaretas.
Blant annet Armstrongsaken viser at antidopingorganisasjonene står overfor store
utfordringer mht. etterforskning av saker hvor det ikke foreligger en positiv prøve.
WADA må utforme en egen Internasjonal standard for etterforskning til hjelp for
antidopingorganisasjonene i slike saker.
Dopingtester må forankres i «intelligent testing». Det er begrensete ressurser til
dopingkontroller og de må brukes fornuftig slik at man sikrer et kostnadseffektivt
antidopingarbeid.

De gjennomslag som NIF så langt har hatt i prosessen vedr. revisjon av WADA-koden,
kommer også som et resultat av et godt og systematisk samarbeid mellom NIF, Antidoping
Norge og Kulturdepartementet.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 27 (2011-2015) kl. 16:45.


«Åpen time» fulgte umiddelbart etter styremøtet.



Neste IS-møte avholdes i Oslo 05. og 06.11.2013.



IS-møtet i januar 2014 avholdes 20.01.2014.

