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Sak 15: Protokoll fra IS-møte 2 (2011-2015), og
referat fra presidentskapsmøte 16.08.2011
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok protokollen for Idrettsstyrets møte nr. 2 (2011-2015).
Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapets møte 16.08.2011 til orientering.

Sak 16: Regnskap 2. kvartal 2011
Generalsekretæren innledet til saken.
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, presenterte på et overordnet nivå resultatutvikling i NIFs
regnskaper for perioden 2007-2011, samt egenkapitalutviklingen for de samme årene. NIFs
frie egenkapital pr. 31.12.2010 er kr. 25.964.936,-. Sum egenkapital i NIF pr. 31.12.2010,
inkl. egenkapital med selvpålagte restriksjoner, kr. 6.399.069,-, er totalt kr. 32.364.005,-.
NIFs økonomisjef presenterte videre utviklingen i tildelte spillemidler fra 2001 til 2011
innenfor de ulike budsjettpostene, samt en særskilt gjennomgang av utviklingen i de
økonomiske rammene for Olympiatoppen/toppidretten. Olympiatoppen har i perioden
2004-2011 fått tilnærmet doblet sin netto driftsramme. Budsjettet for 2011 for Olympiatoppen
relatert til totale kostnader, er kr 117,1 millioner.
For 2011 omsetter og forvalter NIF sentralt ca kr. 900 millioner, inkl. tilskudd mottatt fra
Helsedirektoratet for 2011, ref. brev av 08.07.2011 fra Helsedirektoratet til NIF, på
kr. 15 millioner.
Generalsekretæren henviste til sak J i presidentskapsmøtet 16.08.2011, hvor den paralympiske
satsingen blir ivaretatt gjennom en overføring på kr. 4.0 millioner fra post 1 (NIF
sentralt/Idrettskretsene) til post 4 (Olympiatoppen).
Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om NIFs regnskap pr. 30.06.2011. Det forekommer
noen merkbare avvik, i forhold til budsjettet. Dette er bl.a. knyttet til juridisk bistand vedr.

Tysse-saken, jubileumsaktiviteter (NIF 150 år), Idrettsstyret, Valgkomiteens arbeid og
møtevirksomhet, og Idrettsstyrets arbeid/møter.
Generalsekretæren gjennomgikk en foreløpig prognose for regnskapsåret 2011, inkl. risiko og
innsparinger.
Vedtak:
Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 30.06.2011 til etterretning og lot dette være
grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet. Idrettsstyret ba generalsekretæren om å
gjøre nødvendige omallokeringer og kostnadsbesparelser i årets 4 siste måneder. Det er et
mål at det økonomiske budsjetterte resultatet vedtatt i IS-sak 410 (2007-2011) blir nådd.

Sak 17: Mandat og sammensetning forskningsutvalget
Det vises til IS-sak nr. 12 i IS-møte nr. 2 (2011-2015).
Forskningsutvalgets leder, idrettsstyremedlem Oddvar Johan Jensen, orienterte i saken.
Det blir viktig at den forskningen som NIF innstiller på økonomisk støtte til, er av en nyttig
og hensiktsmessig karakter for idrettsorganisasjonen.
NIF er kjent med at Kulturdepartementet (KUD) har etablert et forskningsutvalg for
idrettsfeltet. Rektor ved Norges Idrettshøgskole (NIH), Sigmund Loland, er utpekt til KUDs
eget forskningsutvalg, og kan sies å være den eneste som på en måte representerer
idrettsforskningen i utvalget. For å sikre at økonomiske midler til idrettsrelatert forskning
benyttes på en så faglig- og kostnadseffektiv måte som mulig, er det viktig at NIFs
forskningsutvalg har en god kommunikasjon med KUDs nevnte utvalg. NIFs presidentskap
får mandat til å følge opp saken overfor KUDs politiske ledelse. Presidentskapet vil
fremskaffe mer kunnskap vedr. KUDs eget oppnevnte utvalg
Idrettsstyret var enige om at idrettsstyremedlem Marcela Montserrat Fonseca Bustos blir
nestleder av NIFs forskningsutvalg. Generalsekretæren, sammen med utvalgets leder, skal til
IS-møte nr. 4 (2011-2015) innstille på den øvrige utvalgssammensetningen.

Vedtak:
1) Det oppnevnes et Forskningsutvalg med Oddvar Johan Jensen som leder.
Idrettsstyremedlem Marcela Montserrat Bustos blir medlem av utvalget som representant
fra Idrettsstyret. Utvalget skal for øvrig ha ytterligere en representant fra
idrettskretssiden, tre representanter fra særforbundssiden, ass. generalsekretær i NIF,
samt NIFs utviklingssjef. Utvalgets sekretariat legges til avdeling for Idrettsutvikling.
Generalsekretæren og utvalgsleder skal i IS-møte nr. 4 (2011-2015) fremlegge innstilling
til utvalgets øvrige sammensetning.

2) Utvalget får følgende mandat: Forskningsutvalget skal ha et overordnet ansvar for å
avklare idrettsorganisasjonens felles forskningsbehov i relasjon til organisasjonens
primære oppgaver, utvikle og vedlikeholde en langsiktig felles forskningsplan for norsk
idrett, samt gi føringer for prioriteringen av tilgjengelige ressurser på et overordnet nivå.

Sak 18: Mandat og sammensetning anleggsutvalget
Det ble innledningsvis vist til IS-sak 12 i IS-møte nr. 2 (2011-2015).
1. visepresident og leder av NIFs anleggsutvalg, Jorodd Asphjell, innledet til saken.
Følgende særforbund og idrettskretser ble forespurt om deltakelse fra politisk nivå til NIFs
anleggsutvalg:
Norges Gymnastikk- og turnforbund
Norges Friidrettsforbund
Norges Ishockeyforbund
Norges Skiskytterforbund
Norges Svømmeforbund
Norges Rytterforbund
Oslo Idrettskrets
På bakgrunn av de representanter som ble innstilt fra de ovennevnte organisasjonsleddene til
anleggsutvalget, viste det seg å være utfordrende å tilfredsstille NIFs lov § 2-4, relatert til
kjønnsmessig balanse. Norges Skøyteforbund har fremmet forslag om at deres president,
Vibecke Sørensen, kan stille seg til rådighet for utvalget med bakgrunn i at NIFs lov anbefales
fulgt. Det er Norges Ishockeyforbund som har kontaktet Norges Skøyteforbund for å få
”kabalen” til å gå opp.
Idrettsstyrets helhetlige og kompetansemessige vurdering er at skøytepresidenten bør få plass
i utvalget. Da blir det også en enda bedre fordeling mellom sommer- og vinteridretter, i tillegg
til at det blir en bedre kjønnsmessig balanse i utvalget.
Generalsekretærens forslag til mandat er i all hovedsak identisk med mandatet som
anleggsutvalget i perioden 2007-2011 opererte under. Generalsekretærens vurdering er at det
daværende anleggsutvalget fungerte godt under dets mandat.
Anleggsutvalgets første møte avholdes 14.09.2011.
Vedtak:
1. Det oppnevnes et anleggsutvalg med 1. visepresident Jorodd Asphjell som leder.

Utvalgets nestleder er idrettsstyremedlem Kirsti Skog. Utvalget vil for øvrig bestå av
Kalle Glomsaker (Norges Friidrettsforbund), Veslemøy Viervoll (Norges Gymnastikkog turnforbund), Kåre Breivik (Norges Ishockeyforbund), Tore Bøygard (Norges
Skiskytterforbund), Per Rune Eknes (Norges Svømmeforbund), Per Anders Owren
(Norges Rytterforbund), Vibecke Sørensen (Norges Skøyteforbund) og Helene Bugge
(Oslo Idrettskrets). Utvalgets sekretariat legges til organisasjonsavdelingen.

2. Utvalget får følgende mandat:
- Utvalget skal bestå av representanter fra Idrettstyret og politisk valgte personer, som
kan ivareta idretter med ulike behov for anlegg til alle årstider, og idrettens geografiske
utbredelse.
- Utvalget rapporterer til Idrettsstyret, via generalsekretæren, men kan behandle saker
som er oversendt fra styret, NIFs generalsekretær, samt egne initierte saker.
- Utvalgets hovedoppgaver er å komme med råd og innspill til Idrettsstyret på spørsmål
av anleggspolitisk art.
- Utvalget skal arbeide med anleggssaker som ble vedtatt i Idrettspolitisk Dokument
2011-2015.
- Utvalgets skal arbeide med å fremskaffe best mulig faktagrunnlag som bakgrunn for
egne og styrets vurderinger.
- Det forutsettes et nært samarbeid med NIFs administrasjon, som også stiller sekretær
for utvalget.

Sak 19: Mandat og sammensetning Idrettens Barentsutvalg
Vedtak:
Saken utsettes til IS-møte nr. 4 (2011-2015).

Sak 20: Nominasjon – utøverkandidat IOC
Under Sommer-OL i London 2012 skal det velges fire nye medlemmer til IOCs utøverkomité
(Athletes Commission). De nye medlemmene blir deretter foreslått som IOC-medlemmer for
den perioden de sitter i utøverkomiteen.
Idrettsstyret ønsker å fremme padleren Eirik Verås Larsen som norsk kandidat. Dette er i tråd
med Utøverkomiteens forslag.
Verås Larsen har gull, sølv og bronse fra OL, en rekke EM- og VM-gull, samt en mastergrad
fra Norges idrettshøgskole (NIH).

Vedtak:
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité fremmer Eirik Verås Larsen som
NIFs kandidat til utøverkomiteen i IOC ved neste valg under De olympiske leker i London
2012.

Sak 21: Retningslinjer for NIFs hedersbevisninger - Æresmedlemsskap
Idrettspresidenten innledet til saken.
NIF deler ut to hedersbevisninger:
Æresmedlemskap, som tildeles NIFs plakett
Hederstegn
Idrettsstyret vedtok i IS-sak 210 i IS-møte nr. 19 (2007-2011) nye retningslinjer for NIFs
hedersbevisninger. Det har vært tradisjon for å vente med nominasjoner til NIFs
Æresmedlemsskap til vedkommende kandidat er ute av sine formelle idrettslige verv. Dette
bør endres, slik at man skal kunne vurderes til å motta denne hedersbevisningen mens man
innehar et verv, og har fylt 67 år.
Idrettsstyret vurderer det som hensiktsmessig og fornuftig, også ut fra et overordnet
personalpolitisk ståsted, å endre dette i relasjon til NIFs Æresmedlemskap.
Idrettsstyret vurderer det som hensiktsmessig og fornuftig, også ut fra et overordnet
personalpolitisk ståsted, å endre dette i relasjon til NIFs Æresmedlemskap.

Vedtak:
Idrettsstyret vedtar at følgende reviderte retningslinjer gjelder for tildeling av
NIFs plakett, Æresmedlem:
Æresmedlemskap er Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités høyeste
utmerkelse.
Det kan tildeles tillitsvalgte som har gjort et særlig fortjenstfullt arbeid på flere plan i norsk
idrett. Med dette menes arbeid som tillitsvalgt på høyeste nivå i særforbund, idrettskrets eller
idrettsforbundet nasjonalt og/eller internasjonalt. Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha
vist over tid en nær tilknytning, forankring og holdninger i NIFs verdier; idrettsglede,
fellesskap, helse og ærlighet.
Beslutning om tildeling gjøres av Idrettsstyret og protokollføres, etter at saken har vært
forberedt og behandlet fortrolig. Et æresmedlem tildeles NIFs Plakett. Plaketten deles ut på
Idrettstinget eller på NIFs Ledermøte.
Når kandidater har passert 67 år, og fortsatt er i virke, vil de allikevel kunne bli vurdert til
NIFs plakett, Æresmedlem. Utnevnelsen til Æresmedlem bør i utgangspunktet utdeles i
forlengelsen av avsluttet tjeneste for idretten.

Sak 22: Porsgrunds Porselænfabriks Ærespris
Idrettsstyret tildeler, etter faglig anbefaling fra toppidrettssjefen, kickboxeren
Thea Therese Næss fra Fighter Kickboxing i Oslo, Porsgrund Porselænfabriks Ærespris for
2011.
Thea Therese Næss ble verdensmester i 60 kg. fullkontakt i 2008, 2009 og 2010. I 2010 tok
hun gull i ”Combat Games” i Beijing.
Idrettsstyret mener at Thea Therese Næss er et flott forbilde for barn og ungdom, og at hun er
en verdig vinner av denne æresprisen.

Vedtak:
Porsgrunds Porselænsfabriks Ærespris for 2010 tildeles Thea Therese Næss, Fighter
Kickboxing, for sin gullmedalje i VM i 2010.

O-sak A: YOG 2016
YOG 2016 har vært til behandling i følgende tidligere IS-møter:
IS-møte 30 (2007-2011), sak 318
IS-møte 31 (2007-2011), sak 330
Ekstraordinært IS-møte, 15.-16.04.2010, sak 332
IS-møte 32 (2007-2011), O-sak G
Telefonstyremøte 14.06.2010, sak 339
IS-møte 34 (2007-2011), sak 364
IS-møte 36 (2007-2011), sak 386
IS-møte 37 (2007-2011), sak 403
IS-møte 38 (2007-2011), sak 405
IS-møte 40 (2007-2011), sak 414
IS-møte 41 (2007-2011), sak 421
IS-møte 43 (2007-2011), O-sak B
IS-møte 1 (2011-2015), O-sak D
IS-møte 2 (2011-2015), O-sak H
På bakgrunn av Norges idrettsforbund og Lillehammer kommunes søknad til IOC om å få
Ungdoms-OL i 2016 (datert 15.12.2010), har Det Norske Veritas, Advansia og SNF
gjennomført en kvalitetssikring av den tilhørende statsgarantisøknaden (datert 15.12.2010).
Kvalitetssikringsrapporten ble overlevert Kulturministeren 17.08.2011.
Rapportens hovedkonklusjon er at konseptet er robust og gjennomførbart, og at det ikke er
identifisert vesentlige svakheter (ref. rapportens side 28).
Generalsekretæren understreket at saken er i et positivt spor med tanke på en evt. statsgaranti.
Dersom Regjeringen velger å innvilge den nødvendige statsgarantien, vil den bli oversendt til
endelig behandling i Stortinget. Dette vil trolig skje primo oktober 2011.

Generalsekretæren ønsker å fremheve det positive og gode samarbeidet NIF så langt har hatt
med alle impliserte kommuner, fylker, utdanningsinstitusjoner og våre vinterolympiske
særforbund i saken.
Idrettsstyret understreket at den strategiske politiske prosessen relatert til YOG 2016 har vært
ryddig, åpen og tillitsvekkende. Det har vært av avgjørende betydning at Idrettsstyret (både
2007-2011 og 2011-2015-styrene) har stått samlet i denne saken.
Idrettsstyret uttrykte stor tilfredshet med at NIF og Lillehammer kommune har fått en positiv
kvalitetssikringsrapport, og idrettspresidenten fremhevet både kvaliteten på arbeidet samt
arbeidsmengden som er gjennomført i forbindelse med dette arbeidet.

O-sak B: Firma- og bransjeanalyse
Selskapet Dun & Bradstreet har på bakgrunn av regnskapet for 2010 gjennomført en
firmaanalyse og kredittsjekk av NIF. NIF får også for 2010 en ”A”-rating.
Fra og med 2007 frem til pr. dags dato i 2011 har NIF årlig fått A-rating, noe som gir NIF høy
troverdighet overfor myndighetene og næringslivet. I hele perioden 2000 – 2006 lå NIF på de
laveste referanseverdiene. At NIF i alle de etterfølgende årene har fått A-rating viser at det er
innarbeidet en god og troverdig økonomistyring i NIF.
Idrettsstyret tok firma- og bransjeanalysen av NIF til orientering. Idrettsstyret understreket
bevisstheten og seriøsiteten i NIFs økonomistyring, og styret ga ros til generalsekretæren,
økonomisjefen og deres administrasjon for den ryddighet som har utviklet seg i
paraplyorganisasjonen vedr. økonomistyring.

O-sak C: Pengestrømmer i norsk idrett
Som en oppfølging av O-sak A i IS-møte nr. 2 (2011-2015), orienterte generalsekretæren
Idrettsstyret om de overordnede pengestrømmene i norsk idrett, med fokus på:
Hovedinntektsstrømmene.
Spillemidler fordelt på hovedformål.
Fordeling og bruk av spillemidler 2007-2011.
Idrettens ressursbruk fordelt på sentrale aktivitetsområder.
Lokalidrettens inntektsstrømmer.
Utvikling relatert til idrettsanlegg.
Utvikling i ulike rammevilkår.
Kommunenes og fylkenes viktige bidrag til lokal- og regionalidretten.
Av presentasjonen fremkom det tydelig at de største pengestrømmene til idretten lokalt og
regionalt kommer fra andre kilder enn spillemidlene.

Den ovennevnte presentasjonen vil kunne være et sentralt faktagrunnlag for å skape en
omforent forståelse i idrettsorganisasjonen av norsk idretts overordnede og grunnleggende
økonomiske pengestrømmer.

O-sak D: Olympiatoppen
Det vises til O-sak E i IS-møte nr. 2 (2011-2015).
Toppidrettssjefen, Jarle Aambø, ga Idrettsstyret en omvisning på Olympiatoppen, og det ble
presentert flere viktige faglige suksesskriterier og prioriterte arbeidsoppgavene for
Olympiatoppens virksomhet.

O-sak E: Status fra organisasjonsutvalget
Det ble innledningsvis vist til IS-sak 12 i IS-møte 2 (2011-2015).
Idrettspresidenten, som også er leder av organisasjonsutvalget, orienterte i saken.
Utvalget ble konstituert og hadde sitt første møte 24.08.2011, hvor hovedsakene var som
følger:
Idrettens eierskap til arrangementer, samt refleksjoner og sonderinger relatert til den diskusjon
som har vært knyttet til Idrettstingets sammensetning.
Idrettsstyret påpekte at det er viktig at den forankrede arbeidsfordelingen mellom idrettens
ulike sentrale ledd må gjøres godt kjent på politisk nivå i organisasjonen.
Idrettspresidenten ga uttrykk for at han var tilfreds med utvalgts første møte.

O-sak F: Redegjørelse vedr. vinter-OL 2018 og 2022
Saken vedr. en evt. ny prosess med tanke på et vinter-OL til Norge i 2022 ble diskutert i
presidentskapets møte 16.08.2011, ref. sak E.
Pyeongchang i Sør-Korea ble valgt av IOC 06.07.2011 til arrangørby for
De XXIII olympiske vinterleker i 2018.
Idrettsstyret diskuterte konsekvenser for NIF og Norge at OL 2018 vil bli gjennomført i Asia.
Idrettsstyret vil gjøre sonderinger under kretsledermøtet primo september og under
dialogmøtene med særforbundene og idrettskretsene medio september for å innhente
synspunkter fra organisasjonen vedr. store idrettsarrangementer i Norge, herunder også
fremtidig OL.

I tillegg vil NIFs presidentskap invitere de 7 vinteridrettsforbundene til en samtale om temaet
snarlig etter dialogmøtene.
Det var enighet om at generalsekretæren, til IS-møte nr. 4 (2011-2015), fremlegger et
prosesskart for et evt. søknadsarbeid. Det var også enighet om at statsgarantien for
Ungdoms-OL 2016 må være formelt vedtatt ev Regjeringen og Stortinget før et slik arbeid
evt. starter.

O-sak G: Status i arbeidet med kommune- og fylkestingsvalget 2011
Leder av arbeidsgruppen som jobber med kommune- og fylkestingsvalget 2011,
idrettsstyremedlem Oddvar Jensen, orienterte i saken.
Idretten må fremstå offensive i valgkampinnspurten, også i media, i henhold til idrettens
fanesaker; en forutsigbar økonomi for lokal- og regionalidretten, prioritering av idrettsanlegg
og idrettens bidrag til realisering av samhandlingsreformen.
Idrettsstyret understreket at det er viktig å kommunisere at det er kommunene som er norsk
idretts viktigste samarbeidspartner inn mot idrettens aktivitetseiere og -skapere, idrettslagene.
Arealsikring og finansieringsstøtte er to sentrale punkter i dette samarbeidet.
Kommune- og fylkestingsvalget vil bli et viktig tema på kretsledermøtet i Kristiansand
02.-04.09.2011, hvor Idrettspresidenten også vil delta i en lokalpolitisk idrettsdebatt. I tillegg
blir det arrangert en idrettspolitisk debatt for hele kretsledermøtet med alle partiene
03.09.2011.

O-sak H: Status arbeid med NIFs 150-års jubileumsgave:
Denne saken ble diskutert i presidentskapets møte 16.08.2011, ref. sak C.
Generalsekretæren orienterte i saken. Det ble vist til brev fra NIF til KUD av 03.08.2011,
samt til møter med KUD i saken.
KUD arbeider nå med et lovendringsforslag overfor Stortinget for den juridiske hjemmelen til
å gjennomføre ekstra premieutbetaling for idretten vedr. lottotrekningen 07.01.2012 i
sammenheng med Idrettsgallaen. Summen, som tilfaller NIF, er tiltenkt å understøtte
helhetlige tiltak for å utvikle ungdomsidretten, ref. Statsrådens kommunikasjon 15.03.2011.
NIF og Norsk Tipping samarbeider om ekstrapremier til den aktuelle lottotrekningen
07.01.2012.

O-sak I: Status arbeid med endring av tippenøkkel
Denne saken ble diskutert i presidentskapets møte 16.08.2011, ref. sak B, ref også O-sak C i
IS-møte nr. 2 (2011-2015).

Generalsekretæren orienterte i saken. Idrettspresident Børre Rognlien, president i Norges
Fotballforbund, Yngve Hallén, og NIFs generalsekretær, Inge Andersen, avholdt et møte med
Senterpartiets (SP) ledelse 18.08.2011. SP bekreftet i dette møtet at de vil støtte
fordelingsnøkkelen som ble vedtatt på Arbeiderpartiets landsmøte den 10. april 2011. Dette er
formelt bekreftet i brev fra SP til NIF av 19.08.2011
Dog er SP tydelige på at styrkingen av anlegg, idrettslagene og den lokale idretten gjennom
de lokale aktivitetsmidlene står som meget sentrale premiss ved denne beslutningen.
NIF er fra tidligere også kjent med at Høyre og Fremskrittspartiet støtter å gi idretten 64% av
overskuddet til Norsk Tipping, i tillegg til de to regjeringspartiene Arbeiderpartiet og
Senterpartiet. SV er også positive til å tildele mer midler til idretten gjennom en endring av
tippenøkkelen.

O-sak J: Status arbeid med Idrettsmeldingen
Denne saken ble diskutert i presidentskapets møte 16.08.2011, ref. sak A.
Generalsekretæren orienterte i saken. NIF har meldt inn et ønske til KUD om et snarlig møte
med politisk ledelse, slik at Idrettsstyret kan bli godt informert av KUD om videre prosess i
saken.
Det har vært en god, hyppig og konstruktiv kontakt med KUDs administrasjon vedr. innspill
til Idrettsmeldingen.

O-sak K: Status lovarbeid etter Idrettstinget
Leder av juridisk seksjon i NIF, Henriette Hillestad Thune, redegjorde i saken.
Det ble gjennomført en omfattende lovrevisjon på Idrettstinget 2011, og det pågår pr. tiden et
arbeid for å utforme nytt delegasjonsreglement, nye basislovnormer for de ulike
organisasjonsleddene samt nye forskrifter i tråd med lovendringene. Det vil komme et nytt og
oppdatert lovhefte primo 2012.
Når det gjelder de av oversendelsesforslagene fra Idrettstinget som er av juridisk karakter, tas
det sikte på at sakene vil bli fremlagt for Idrettsstyret høsten 2011 etter gjennomgang i
Lovutvalget.
Videre ble det orientert om at det på Idrettstinget ble innvalgt nye ledere av NIFs domsutvalg
og appellutvalg, og at domsfunksjonen i NIF skal sentraliseres ved at særforbundenes egne
domsutvalg og appellutvalg skal legges ned. Alle straffesaker skal fra nå av oversendes NIFs
domsutvalg. Særforbund som har krav om det fra internasjonalt særforbund eller har
tilstrekkelig kompetanse/sakstilfang, kan beholde sine domsorganer, og særforbundene skal
fortsatt behandle sanksjoner for brudd på egne konkurransebestemmelser.

NIFs organisasjonsavdeling skal utarbeide et dokument til hjelp for Idrettsstyremedlemmene
på enkelte sentrale juridiske problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med avviklingen
av ting i organisasjonsleddene. Dette vil bli distribuert til Idrettsstyret så snart det er
ferdigstilt.
Idrettsstyret understreket at organisasjons- og idrettsjuridisk kompetanse er meget viktig å
inneha i sentralorganisasjonen, og at dette også er et klart signal fra særforbundene og
idrettskretsene.
Idrettsstyret ga honnør til organisasjonsavdelingen for de forberedelser på saksområdet som
var gjort i forkant av Idrettstinget.

O-sak L: Idrettsstyrets dialogmøter
Idrettspresidenten innledet til saken.
Idrettsstyret diskuterte agenda for og gjennomføring av Idrettsstyrets dialogmøter med
Idrettskretsene og særforbundene 13.-15.09.2011.

O-sak M: Status MVA
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, presenterte Idrettsstyret for den tilgrunnleggende
historikken for den angjeldende vare- og tjenestemomskompensasjonsordningen for idretten
og frivilligheten.
I 2011 er det totalt kr 608 mill. til fordeling for frivillig sektor, mot kr. 396 mill. i 2010.
Idrettens ulike organisasjonsledd mottok i 2010, på bakgrunn av 2009-regnskapene, totalt
kr. 154,4 mill. av dette totalbeløpet til frivilligheten. NIF får svar primo desember på hvor
mye idretten får til fordeling av vare- og tjenestemomskompensasjonen i 2011 på bakgrunn av
innsendte regnskapsopplysninger for 2010.
Det er norsk idretts lokale aktivitetsskapere, idrettslagene, som i idrettsorganisasjonen mottar
mest over denne kompensasjonsordningen. I 2010 fikk idrettslagene over kr. 100 mill i
momskompensasjon, mot ca kr. 10 mill i 2009.
I 2011 er det totale søkergrunnlaget fra idretten kr. 6.615.958.074,-. I 2010 var tilsvarende
beløp 6.450.235.831,-.
Det er NIF som paraplyorganisasjon som søker på vegne av alle organisasjonsleddene i
idretten.

O-sak N: Spillemiddelsøknad 2012 – status høring
Det vises til IS-sak 13 i IS-møte nr. 2 (2011-2015).
Utviklingssjef i NIF, Anja Veum, orienterte Idrettsstyret om de innspill som NIF, pr.
23.08.2011, har mottatt fra idrettskretsene og særforbundene. Høringsutkastet til
spillemiddelsøknad for 2012 ble sendt ut til organisasjonen 08.07.2011. Høringsfristen ble satt
til 23.08.2011.
NIF har mottatt høringsinnspill fra tre særforbund, samt en fellesuttalelse fra SFF (som
omfatter 39 særforbund i denne spesifikke saken). 12 idrettskretser har levert høringsinnspill
innen fristen.
Spillemiddelsøknaden 2012 vil bli endelig behandlet i IS-møte nr. 4 (2011-2015).

O-sak O: Idrettens oppfølging av 22.07.2011
Med bakgrunn i de tragiske terrorhandlingene i Regjeringskvartalet og på Utøya den
22.07.2011 vedtok Idrettsstyret følgende resolusjon:
De tragiske hendelsene som utspant seg i Regjeringskvartalet og på Utøya 22.07.2011
sjokkerte en hel nasjon og en hel verden. Det norske folk reagerte med å slå ring om de
demokratiske og sosiale fellesverdier vårt samfunn er tuftet på. Verdier som likeverd,
demokrati, respekt og åpenhet står sterkt i det norske folk i dag.
Disse fellesskapsverdiene kan likevel ikke tas for gitt. Motkreftene i vårt samfunn er mange.
Norsk idretts organisasjonsverdier er frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Idrettens
aktivitetsverdier er glede, fellesskap, helse og ærlighet. Idretten i Norge skal skape
idrettsglede for alle, og den skal være åpen og inkluderende. Til sammen utgjør dette norsk
idretts felles verdigrunnlag.
Vårt mål er at idrettens forankrede fellesskapsverdier skal utøves daglig i våre 12000
idrettsalg over hele landet. Når disse fellesskapsverdiene etterleves av alle våre aktive og alle
våre frivillige trenere og ledere, utgjør idretten en betydelig positiv samfunnsbyggende kraft.
Gjennom vår utdanningsvirksomhet lokalt, regionalt og sentralt, gjennom arrangements- og
kampavvikling over hele landet og gjennom vårt idrettspolitiske virke, skal norsk idrett bidra
til en bevisstgjøring av idrettens og samfunnets verdigrunnlag. Norsk idrett er beredt til å
gjøre vår innsats for å sikre at dagens unge generasjoner slår ring om vårt samfunns
fellesskapsverdier.
I respekt for demokratiet anmoder Idrettsstyret om at alle medlemmene i norsk idrett bruker
sin stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalget.

O-sak P: Idrettsstyrets representasjon
Idrettsstyremedlemmene orienterte fra sine representasjonsoppgaver siden
IS-møte 2 (2011-2015).

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 4 (2011-2015) kl. 16.30.
”Åpen time” ble gjennomført etter avsluttet idrettsstyremøte.

