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Tilstede:
Børre Rognlien, Kristin Kloster Aasen, Tormod Tvare, Karette Wang Sandbu, Kirsti Skog,
Oddvar Johan Jensen, Tom Tvedt, Anne Irene Myhr, Marcela Montserrat Bustos,
Astrid Waaler Kaas (unntatt IS-sakene 26, 27, 28, 29 og O-sakene C, D, F og G),
Geir Johannessen, Inge Andersen (generalsekretær), Magnus Sverdrup (referent).
Fravær: Jorodd Asphjell og Gerhard Heiberg

Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 4 (2011-2015) 25.08.2011 kl. 09.30.
Møtet var vedtaksført.
Sakene ble behandlet i noe annen rekkefølge enn i saklisten.
Ved begynnelsen av møtet ga idrettspresidenten en kort orientering etter at kretsledermøtet og
dialogmøtene nå er gjennomført i september.

Sak 23: Protokoll fra IS-møte 3 (2011-2015), og referat fra presidentskapsmøte
13.09.2011
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte nr. 3 (2011-2015), med de endringsforslag som
fremkom i møtet.
Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøtet 13.09.2011 til orientering.

Sak 24: Spillemiddelsøknad 2012
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, gjennomgikk og presenterte utkastet til
spillemiddelsøknaden for 2012.
Utkast til søknad om spillemidler for 2012 ble behandlet av Idrettsstyret 27-28.06.2011 i
IS-møte nr. 2 (2011-2015), ref. IS-sak nr. 13. Utkastet ble bearbeidet i tråd med føringene gitt
av styret og sendt ut på høring til idrettskretsene og særforbundene 08.07.2011. Høringsfristen
ble satt til 23.08.2011.
Det er kommet 16 høringsuttalelser fra organisasjonen. Fire av disse er fra særforbundene,
hvorav én er en fellesuttalelse på vegne av 39 særforbund gjennom Særforbundenes
Fellesorganisasjon (SFF). Tolv av høringsuttalelsene er fra idrettskretsene. Uttalelsene ble
gjennomgått 25.08.2011 på Idrettsstyrets møte nr 3 (2011-2015) i O-sak N, på kretsledermøtet
i Kristiansand 02.-04.09.2011, samt for kretslederne og særforbundspresidentene på
dialogmøtene 13-15.09.2011. De innspill som her fremkom, er vurdert i det foreliggende
utkastet til spillemiddelsøknad for 2012.
Totalt søker NIF om kr. 594.660.000,- for 2012, herunder kr. 11.660.000,- øremerket til
idrettsforskning og utviklingsarbeid over en ny post 5.

Det økonomiske behovet relatert til en god og fremtidsrettet satsing vedr. den
prestasjonsrettede delen av idrett for funksjonshemmede, er hensyntatt i søknaden.
Idrettsstyret gav honnør til jobben administrasjonen har gjort med spillemiddelsøknaden for
2012.
Vedtak:
Idrettsstyret ga generalsekretæren fullmakt til å ferdigstille søknad om spillemidler for 2012
i tråd med det fremlagte forslag.

Sak 25: Endelig sammensetning av Forskningsutvalget
Det vises til IS-sak nr. 12 i IS-møte nr. 2 (2011-2015) og til IS-sak nr. 17 i IS-møte nr. 3
(2011-2015).
Idrettsstyremedlem og leder av forskningsutvalget, Oddvar Johan Jensen, innledet til saken,
og redegjorde for forslaget til den endelige sammensetningen av Forskningsutvalget.
Forslaget til utvalget er som følger:
Oddvar Johan Jensen (Idrettsstyret, leder)
Marcela Montserrat Fonseca Bustos (Idrettsstyret, nestleder)
Øystein Dale (NIF, ass. generalsekretær)
Asle Torland (Rogaland Idrettskrets)
Erling Storm (Norges Roforbund)
Per Otto Furuseth (Norges Håndballforbund)
Toppidrettssjef Jarle Aambø, eller den han evt. bemyndiger
Ytterligere én særforbundsrepresentant, fortrinnsvis en kvinne.
Anja Veum (NIF, utvalgssekretær)
Idrettsstyret gav utvalgslederen og generalsekretæren mandat til å fremskaffe den siste
særforbundsrepresentanten, og Idrettsstyret orienteres om dette i IS-møte nr. 5 (2011-2015),
3. november 2011.
Vedtak:
Idrettsstyret har oppnevnt følgende medlemmer til NIFs forskningsutvalg:
Oddvar Johan Jensen (leder)
Marcela Montserrat Fonseca Bustos (nestleder)
Asle Torland (Rogaland Idrettskrets)
Erling Storm (Norges Roforbund)
Per Otto Furuseth (Norges Håndballforbund)
Øystein Dale (NIF, ass. generalsekretær)
Toppidrettssjef Jarle Aambø, eller den han evt. bemyndiger
Ytterligere én særforbundsrepresentant, en kvinne

Anja Veum (NIF, utvalgssekretær)
Utvalgsleder og generalsekretæren får mandat til å supplere utvalget med ytterligere én
særforbundsrepresentant.

Sak 26: Mandat og representant til Idrettens Barentsutvalg
Denne saken ble utsatt i IS-møte nr. 3 (2011-2015).
Idrettspresidenten innledet til saken.
Idrettens Barentssamarbeid er et samarbeidsprosjekt mellom Norge, Sverige, Finland og
Russland for ungdom mellom 15-25 år, som engasjerte over 2500 norske ungdommer i 2010.
Bakgrunnen for prosjektet er økt idrettslig aktivitet som skal involvere unge mennesker, og
bidra til å bryte ned politiske, sosiale og kulturelle barrierer på tvers av grensene. Nordland,
Troms og Finnmark idrettskrets deltar i samarbeidet fra norsk side.
Generalsekretæren fremla forslag til mandat for Idrettens Barentsutvalg for perioden 2011 –
2015. Idrettsstyret sluttet seg til den fremlagte sammensetningen av Idrettens Barentsutvalg.
Idrettsstyret ba generalsekretæren bekjentgjøre mandatet og utvalgets sammensetning i
organisasjonen.
Vedtak:
Idrettstyret vedtok det fremlagte mandatet fra generalsekretæren for Idrettens Barentsutvalg
for perioden 2011-2015.
Lederne av de tre nordnorske idrettskretsene, en representant for særforbundene og en
representant for Idrettsstyret utgjør Idrettens Barentsutvalg i perioden 2011-2015.
Kirsti Skog oppnevnes som Idrettstyrets representant i utvalget. Johnni Hånstad oppnevnes
som særforbundsrepresentant.

Sak 27: Prosesser vedr. store idrettsarrangementer i Norge
Det vises til O-sak F i IS-møte nr. 3 (2011-2015).
Som en oppfølging av ovennevnte O-sak, har det vært gjennomført sonderinger i
idrettsorganisasjonen i saken vedr. en evt. ny prosess om vinter-OL og Paralympics til Norge i
2022 i forbindelse med kretsledermøtet i Kristiansand 02.-04.09.2011 og under idrettsstyrets
dialogmøter med særforbundene og idrettskretsene 13.-15.09.2011.
I disse møtene har det ikke fremkommet vesentlige negative motforestillinger. Dog har ett
særforbund reservert seg i saken, samt at ett særforbund har satt som premiss for sin evt. støtte
at arrangementet legges til Oslo.

Videre har presidentskapet avholdt møte med de vinterolympiske særforbundene den
19.09.2011. De vinterolympiske særforbundene er samlet sett positive til å gå videre med
prosessen. Hvert enkelt av disse syv særforbundene har blitt utfordret til å gjøre vurderinger
på følgende punkter relatert til et evt. vinter-OL og Paralympics i Norge i 2022:
En anbefalt spesifikasjon relatert til de anlegg som bør prioriteres bygget i forbindelse
med et evt. vinter-OL og Paralympics i Norge i 2022.
En anbefaling på hvilken by som evt. bør være norsk hovedsøkerby.
Refleksjoner vedr. OL og Paralympics og fremtidig sammenheng med
idrettsutdanning/toppidrettssatsing.
Vurdere merverdien for norsk toppidrett generelt, og særforbundene spesielt av et evt.
nytt OL og Paralympics, herunder vurdere etterbruk, miljømessige forhold og drift
relatert til anlegg.
I tillegg har NIF bedt om at etterbruksverdiene vurderes nøye i et regionalt, nasjonalt og
internasjonalt perspektiv under kulepunkt 3 og 4, samt at anleggenes helhetlige flerbruksverdi
og muligheter vurderes.
De ovennevnte skriftlige vurderingene legges frem for NIF i det neste møtet med de
vinterolympiske særforbundene 24.10.2011.
Idrettsstyret var enige om at saken nå må diskuteres med Kulturdepartementets politiske
ledelse. Det blir også viktig at det lages en god beslutningsplattform for Idrettsstyret for
sakens evt. videre gang.
Dersom saken skal til behandling på et ekstraordinært Idrettsting i 2012, må
beslutningsgrunnlaget være så godt og så spesifikt som mulig. Det er av sentral betydning i
denne saken at det gjøres gode strategiske vurderinger og avveininger. Vurderingene må i
størst mulig grad være faktaorientert. NIFs jurister blir bedt om å gjøre konkrete juridiske
konsekvensutredninger av en evt. etablering av et eget søkerselskap. Dette for å sikre at NIF
ikke sitter med økonomisk risiko i søkerfasen.
Et evt. vinter-OL og Paralympics i Norge i 2022 vil potensielt ha store økonomiske
omkostninger for staten. Det innebærer at NIF må ha en god dialog med alle politiske partier.
Generalsekretæren understreket at Idrettsstyret må ha et bevisst forhold til at tiden til
disposisjon er knapp, og at en evt. videre prosess i saken også er et kostnadsspørsmål for NIF.
Vedtak:
Presidentskapet og generalsekretæren får mandat til å gå i dialog med politisk ledelse i
Kulturdepartementet om en mulig prosess vedr. en evt. norsk søknad om vinter-OL og
Paralympics 2022.

Det skal rapporteres videre til Idrettsstyret i saken i IS-møte nr. 5 (2011-2015) som da vil
vurdere den videre behandlingen av en evt. søkerprosess for et nytt vinter-OL og Paralympics
til Norge i 2022.
Videre er generalsekretæren bedt om å utforme en arbeidsplan for Idrettsstyret i saken basert
på den foreliggende tidslinjen og den formelle søknadsprosessen fra IOC.

Sak 28: Økonomiske midler til det paralympiske arbeidet
Det vises til IS-sak nr. 16 i IS-møte nr. 3 (2011-2015), samt til sak B i presidentskapets møte
17.06.2011. I tillegg vises det til brev fra Helsedirektoratet til NIF av 08.07.2011.
Generalsekretæren innledet til saken, og anbefalte overfor Idrettsstyret at Idrettsstyret bør
synliggjøre tydelig overfor Kulturdepartementet at det ved en endring av tippenøkkelen, trolig
fra og med 2013, bør være en ambisjon at Olympiatoppen styrkes med kr. 20,0 millioner, som
utelukkende skal være en prioritering av Olympiatoppens toppidrettssatsing for utøvere med
nedsatt funksjonsevne.
Olympiatoppen bruker pr. i dag ca. kr. 6 millioner utover prosjektmidler til arbeidet.
Disse må fortsatt være en del av finansieringen. Totalt bør det da være kr. 26 millioner
øremerket denne virksomheten gjennom post 4 fra og med 2013.
De ovennevnte foreslåtte tallene er bygget på konkrete innspill fra Olympiatoppen.
Paralympiske utøvere vil, med slike økonomiske ressurser tilgjengelig, kunne få en tilnærmet
like god toppidrettsfaglig oppfølging som funksjonsfriske utøvere.
Når det gjelder de økonomiske rammene på fagområdet for 2012, så vil spillemiddelsøknaden
for 2012 være styrende. Dersom ikke NIF får tildelt midlene det er søkt om i 2012, må
Idrettsstyret behandle denne prioriteringen særskilt på nytt.
Vedtak:
Idrettsstyret anbefaler overfor Kulturdepartementet at, ved en endring av tippenøkkelen, bør
ambisjonsnivået for Olympiatoppens toppidrettssatsing for utøvere med nedsatt funksjonsevne
være at de økonomiske rammene til formålet fra og med 2013 skal være på minimum
kr. 26 millioner.

Sak 29: Lokale aktivitetsmidler (LAM)
Det vises til IS-sak nr. 14 i IS-møte nr. 2 (2011-2015).
Idrettspresidenten innledet til saken.
LAM skal være en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger, og

totalt fordeles det i 2011 kr. 156 366 924,- i lokale aktivitetsmidler. Midlene skal bidra til økt
idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. LAM er øremerket de lokale idrettslagene og
foreningene.
Idrettsstyret presiserte at de er enige i at det ved en evt. endring av tippenøkkelen i idrettens
favør, er viktig at norsk idretts aktivitetseiere, idrettslagene, fortsatt skal få tilført LAM
tilsvarende dagens prosentuelle nivå (10% av idrettens andel av overskuddet i Norsk Tipping).
Dette fremkom i Idrettsstyrets dialogmøter med særforbundene og idrettskretsene 13. –
15.09.2011.
Idrettsstyret mener at en slik fortsatt prioritering av økonomiske midler direkte til lagene
gjennom ordningen med LAM, er i tråd med intensjonen bak Arbeiderpartiets forslag om å
endre tippenøkkelen, samt at det etter Idrettsstyrets mening understøtter Senterpartiets (SP)
konkrete påpekning av at fordelingen av midlene må skje på en slik måte at midlene kommer
de lokale idrettslagene, barn og ungdom til gode (ref. brev fra SP til NIF av 19.08.2011).

Vedtak:
Idrettsstyret vedtar at NIF formelt oversender følgende anbefaling til Kulturdepartementet
vedr. den bebudede idrettsmeldingen:
Ved en evt. fremtidig endring av tippenøkkelen i idrettens favør, er det viktig at norsk idretts
aktivitetseiere, idrettslagene, fortsatt skal få tilført LAM tilsvarende dagens prosentuelle
nivå (10% av idrettens andel av overskuddet i Norsk Tipping).

O-sak A: YOG 2016
Generalsekretæren orienterte i saken.
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
IS-møte 3 (2011-2015), O-sak A

I tillegg ble det gitt orienteringer i saken i forbindelse med Idrettsstyrets dialogmøter med
idrettskretsene og særforbundene 13. – 15.09.2011.
Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om at saken etter alt å dømme vil bli oversendt til
Stortingets Familie- og kulturkomité i form av en stortingsproposisjon, primo oktober 2011.
Det ble presisert at det ikke, fra NIF og Lillehammer kommunes side (som formelle søkere av
statsgarantiene), er budsjettert med spillemidler til YOG 2016. I dialog med
Kulturdepartementet er det gitt forståelse om at tilskuddene til YOG 2016 vil komme over
Statsbudsjettet i årene 2013-2016.
Det første vinter-Ungdoms OL avholdes i Innsbruck i perioden 13.-22.01.2012. Innsbruck
Youth Olympic Games Organizing Committee (IOGOC) har invitert unge norske idrettsledere
til å ta del i forberedelsene før og under Lekene. NIF er i den sammenheng i dialog med bl.a.
høgskolene på Innlandet, Olympiatoppen, Norges Idrettshøgskole, aktuelle særforbund,
Lillehammer kommune, Olympiaparken og Nansenskolen.
Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret med en sak vedr. den formelle
organiseringen av det videre arbeidet relatert til YOG 2016. Dette må sees i sammenheng med
resultatene fra den endelige behandlingen av stortingsproposisjonen i Stortinget.

O-sak B: Oppsummering kommune- og fylkestingsvalget
Andreas Selliaas og Anne Kristine Soltvedt fra NIF kommunikasjonsavdeling redegjorde i
saken.
Et overordnet inntrykk fra Kommune- og fylkestingsvalget 2011, sett fra idrettens side, er at
det sammenliknet med Stortings- og sametingsvalget 2009 har vært større idrettspolitisk
aktivitet. Dette gjenspeiles i over 150 registrerte avisartikler, som har omhandlet idrettssaker i
relasjon til årets valg.
Idrettsstyret påpekte at det fremover blir viktig å sette både idrettsråd og idrettskretser i stand
til å følge opp de lokale og fylkesmessige lovnader som er gitt idretten i forbindelse med
valgkampen i år.
Videre understreket Idrettsstyret at det på strategisk valgkamparbeid er gjort store fremskritt i
forbindelse med Stortings- og sametingsvalget 2009 og årets Kommune- og fylkestingsvalg.
Idretten har blitt en tydelig og offensiv samfunnsaktør, som blir lyttet til av det politiske
Norge lokalt, regionalt og nasjonalt.
Idrettsstyret vil oppnevne en ny arbeidsgruppe i løpet av 2012 som skal jobbe strategisk inn
mot Stortingsvalget i 2013.

O-sak C: Oppsummering kretsledermøtet 02.-04.09.2011
Kretsledermøtet høsten 2011 (02. – 04.09.2011) ble avholdt i Kristiansand med Vest-Agder
idrettskrets som arrangør.
Alle idrettskretsene var representert. Idrettsstyret var representert ved idrettspresident
Børre Rognlien, 2. visepresident Kristin Kloster Aasen, samt styremedlemmene Anne Irene
Myhr, Astrid Waaler Kaas, Kirsti Skog og Oddvar Johan Jensen.
Sentrale agendapunkter var:
Innspill til forskningplan for norsk idrett.
Orienteringer fra NIF (økonomi, spillemiddelsøknad 2012, YOG 2016, valg 2011,
org.arbeid, lovendringer).
Diskusjon vedr. Idrettstinget 2011.
En mulig prosess vedr. OL/PL 2022 på bakgrunn av tildeling til Asia i 2018.
Valg av ny programkomité – Norvald Mo (Oslo), Terje Roel (Sør-Trøndelag) og
Aud Kari Isane (Sogn og Fjordane).
Idrettsstyret tok det fremlagte referatet fra kretsledermøtet til orientering.

O-sak D: Oppsummering Idrettsstyrets dialogmøter 13.-15.09.2011
Idrettspresidenten orienterte i saken.
Dialogmøtene med idrettskretsene og særforbundene 13. – 15.09.2011 har av deltakerne blitt
oppfattet som konstruktive. Med få unntak var alle idrettskretsene og særforbundene
representert.
Følgende agendapunkter var sentrale:
Spillemiddelsøknaden for 2012.
Gjennomgang av pengestrømmer i Norsk Idrett, herunder spesielt gjennomgang av
post 1.
Samspill mellom Idrettsstyret og organisasjonen.
Status i arbeidet med Tippenøkkelen.
Info. om MVA – momskompensasjonssøknaden fra NIF til Lotteri- og
Stiftelsestilsynet.
LAM, ref. IS-sak 14 i møte nr. 2 (2011 – 2015) samt brev fra Senterpartiet til NIF av
19.08.2011.
Idrettsmeldingen.
Status og informasjon vedr. Ungdoms-OL 2016.
En evt. prosess for et nytt vinter OL til Norge – 2022.
Oppsummering av organisasjonens politiske arbeid mot kommune- og
fylkestingsvalget 2011.
Det blir viktig for Idrettsstyret å opprettholde og videreutvikle den politiske dialogen med
idrettskretsene og særforbundene i tiden som kommer.

O-sak E: Status i det idrettspolitiske oppfølgingsarbeidet
Det ble vist til O-sakene H, I og J i IS-møte nr. 3 (2011-2015), samt til sak F i
presidentskapsmøtet 13.09.2011.
Idrettspresidenten redegjorde for status i det politiske arbeidet knyttet til
Endring av tippenøkkelen
Jubileumsgaven NIFs 150-årsjubileum
Idrettsmeldingen
NIF har i brev til KUD av 21.09.2011 bedt om et møte med KUDs politiske ledelse for å
diskutere de ovennevnte sakene.

O-sak F: Kredittvurdering av NIF
Generalsekretæren orienterte i saken.
Kredittopplysningen.no har gjennomført en kredittvurdering av NIF. Her fremkommer at NIF
har fått høyeste kredittverdighet – rating 6 (ratingen går fra verdi 1 til verdi 6).
Dette, sammen med kredittvurderingen av firmaet Dun & Bradstreet – ref. O-sak B i
IS-møte nr. 3 (2011-2015), viser at NIF har en god og troverdig økonomistyring.
Idrettsstyret tok kredittvurderingen til orientering.

O-sak G: Status organisasjonsutvalget
Det ble vist til IS-sak nr. 12 i IS-møte nr. 2 (2011-2015), samt til O-sak E i IS-møte nr. 3
(2011-2015).
Organisasjonsutvalget har avholdt møter 24.08.2011 og mandag 26.09.2011.
Det har så langt vært særskilt to saker som har blitt diskutert i utvalget:
Spørsmålet om idrettens eierskap til egne arrangementer:
Det er her nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med saken. Organisasjonsutvalget har fått seg
forelagt et sett med anbefalinger til hvordan denne saken kan tas videre.
Evt. endringer relatert til bruk av høydehus
Toppidrettssjef Jarle Aambø, Espen Tønnesen (OLT), Mads Drange (ADN) og professor
Jostein Hallen var, i tillegg til organisasjonsutvalget selv, deltakende i organisasjonsutvalgets
møte 26.09.2011, da dette spørsmålet ble diskutert. Olympiatoppen har en rent
prestasjonsmessig tilnærming til spørsmålet om bruk av høydehus, og har av

organisasjonsutvalget blitt utfordret til å se nærmere på hvordan en evt. avgrenset bruk av
høydehus i fremtiden evt. rent praktisk kan være mulig å tilrettelegge for.
Det ble presisert at det ikke er trukket noen konklusjoner i saken, og at hele
høydehusproblematikken må utredes på bredt grunnlag.
Idrettsstyret fremhevet at det er viktig å være bevisst på de verdimessige og
omdømmemessige sidene ved høydehussaken, og at det må brukes godt med tid for å sikre at
den riktige og relevante kunnskapen på feltet blir innhentet. Det ble uttrykt bekymring for at
en evt. bruk av dispensasjoner fra dagens forbud mot bruk av høydehus vil bli svært krevende
å håndtere. Det var enighet om at det er Idrettsstyret som skal realitetsbehandle denne saken.
Idrettsstyret understreket at organisasjonsutvalgets arbeid på en god og grundig måte må
koordineres med det øvrige idrettspolitiske arbeidet i de andre utvalgene, hvor det kan være
tangerende problemstillinger, herunder høydehussaken som også skal opp i
toppidrettsutvalget 17.10.2011.

O-sak H: Nøkkeltallsrapportering 2010
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.
Samtlige idrettskretser og særforbund har i 2010 rapportert sine nøkkeltall som del av den
årlige oversendelsen av årsberetning, revidert årsregnskap og revisors beretning.
Materialet som helhet viser stor variasjon mellom organisasjonsleddene. Dette er det
andre året med systematisk rapportering av økonomiske nøkkeltall gjennomført på denne
måten, og det er foretatt noen presiseringer og justeringer av kategoriene foran årets
rapportering.
Nøkkeltallsoversikten for 2010 viser, sammenliknet med tilsvarende tall for 2009, en relativt
stor grad av stabilitet. Én markant endring vises dog i de innrapporterte tallene relatert til
særforbundenes aktivitetskostnader; her fremkommer at det i relative tall brukes mer penger
på toppidrett enn på barn-, ungdom- og breddeformål i 2010 sammenliknet med 2009. Dette
forholdet vil bli realititetssjekket videre.
Et sentralt funn som kan leses ut fra de inn rapporterte nøkkeltallene for 2010 er at jo mindre
et særforbund er (på bakgrunn av aktivitetstall), jo viktigere er tilskuddet over post 2 fra NIF.
Idrettsstyret ønsker at de fremlagte nøkkeltallene, og den kunnskapen disse representerer om
pengestrømmene i norsk idrett, skal brukes i den videre kommunikasjonen med
idrettsorganisasjonen for øvrig, herunder også i et kommunikasjonsmessig
omdømmeperspektiv.
Det er et mål å lage en enkel oppstilling av nøkkeltall for hvert enkelt særforbund og hver
enkelt idrettskrets.

O-sak I: Listeføring av idrettsarrangement
NIFs Kommunikasjonssjef, Per Tøien, orienterte i saken.
Kulturdepartementet har i sitt høringsforslag av 24.06. 2011 relatert til listeføring av
idrettsarrangementer og forslag til endringer i forskrift av 28. februar 1997 nr. 153 om
kringkasting – listeføring av begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning, bedt NIF
om en høringsuttalelse.
Departementet ber spesielt om NIFs syn på hvorvidt det er et behov for en norsk liste over
viktige begivenheter, og på hvorvidt den foreslåtte løsningen vil være hensiktsmessig.
NIF erkjenner at det i denne saken kan være ulike syn i medlemsorganisasjonen. Derfor svarer
også flere særforbund separat til Kulturdepartementet i denne saken, i henhold til
høringslisten.
NIF anfører følgende hovedpunkter i høringssvaret, datert 23.09.2011, til KUD i saken:
Norges idrettsforbund er fornøyd med at forslaget til endringer i forskriften ikke
rokker ved det prinsipielle utgangspunktet at det er idretten selv som eier sine
arrangementer og selv bestemmer hvem de skal selge sine rettigheter til, men er, som
departementet, bekymret over eventuelle økonomiske konsekvenser for
idrettsorganisasjonen av denne ordningen.
Idrettsforbundet ønsker at flest mulig skal få ta del i store idrettsarrangementer på tv,
og håper at departementet bedre enn i det foreslåtte forslaget, kan sikre at kringkastere
som kjøper rettighetene – og derved idrettsorganisasjonen som selger dem – ikke blir
økonomisk skadelidende ved et eventuelt videresalg til andre, riksdekkende og
vederlagsfrie kringkastere.
Norges idrettsforbund, som også er den nasjonale olympiske og paralympiske komité i
Norge, er tilfreds med at De olympiske leker både for vinter og sommer står på en
fremtidig liste, dersom Stortinget vedtar dette. Likeså bør dette gjelde for
De paralympiske leker også både sommer og vinter.
Norges idrettsforbund henviser til innspillene fra de nasjonale særforbundene som er
høringsinstanser relatert til hvilke arrangementer på særidrettsnivå som eventuelt kan
listeføres.
Idrettsstyret tok brevet fra NIF til KUD av 23.09.2011 til orientering, og sluttet seg til
innholdet.

O-sak J: Representasjon
Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 5 (2011-2015).

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 4 (2011-2015) kl. 15.30.
”Åpen time” ble gjennomført etter avsluttet idrettsstyremøte.

