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Sak 409: Protokoll IS-møte nr. 39 (2007-2011)
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok protokollen for Idrettsstyrets møte nr. 39 (2007-2011).

Sak 410: Budsjett 2011
Generalsekretæren fremla status og foreløpig prognose for regnskapet 2010. Resultatet i
forhold til budsjettet for 2010, ref. IS-sak 312 i møte nr. 30 (2007-2011), ser ut til å bli bedre
enn det budsjetterte kr. 2.500.000,-.
Idrettsstyret vil ha levert på vedtaket fra Idrettstinget i 2007 (Skien), hvor langtidsbudsjettet
for perioden 2008-2011 la til grunn at egenkapitalen skulle bygges opp jevnt over 4 år fra
budsjetterte kr. 8 millioner ved utgangen av 2007 til kr. 18 millioner ved utgangen av 2010.
Idrettsstyret satte et utvidet mål for oppbyggingen av egenkapitalen til NIF i IS-sak 250 i møte
nr. 24 (2007-2011). Den estimerte egenkapitalen til NIF pr. 31.12.2010 ser ut til å oppfylle
også Idrettsstyrets eget mål for oppbygging av egenkapital.
Det ble informert om at NIFs fremtidige pensjonsforpliktelser, som konsekvens av de nye
pensjonsreglene fra staten med virkning fra 01.01.2011, fremstår foreløpig som uklart. Det må
trolig gjøres en større avsetning, noe som generalsekretæren trenger å avklare med revisor.
Generalsekretæren trakk videre frem som positivt at toppidretten har hatt god økonomistyring
i 2010, noe som bidrar til at NIF kan gjøre avsetninger til OL og Paralympics i London 2012.
Det er et mål at NIFs regnskap for 2010 skal være klart til IS-møte nr. 41 (2007-2011),
28.02.2011.
Med bakgrunn i det ovennevnte foreslo generalsekretæren at resultatkravet til NIF for 2011
kunne settes lavere enn de siste års resultatkrav som har vært på kr. 2.500.000,-.

Idrettsstyret ba generalsekretæren om at resultatkravet for 2011 skulle være minimum
kr. 1.000.000,-, og at generalsekretæren derved måtte gjøre nødvendige omprioriteringer i det
fremlagte budsjettet innenfor post 1, slik at dette kravet til resultat blir ivaretatt.
Generalsekretæren og økonomisjefen gikk gjennom budsjettet for 2011. Budsjettet er
utarbeidet med bakgrunn i den ordinære spillemiddeltildelingen for 2011, ref. brev fra KUD
til NIF av 17.12.2010. I tillegg har generalsekretæren budsjettert og prioritert i henhold til
NIFs søknad om spillemidler for 2011, ref. søknad fra NIF til KUD av 01.10.2010.
Det budsjetteres med en finansiering av IT på totalt kr. 22,7 millioner. Grunnfinansiering på
kr. 15,7 millioner på lik linje med 2010. I tillegg til dette er det budsjettert med
kr. 7,0 millioner i grunnfinansiering av basissystemer for idrettsadministrasjon, systemer som
kommer idrettslagene og hele idrettsorganisasjonen for øvrig til gode.. I spillemiddelsøknaden
for 2011 ble grunnfinansiering av basissystemer for idrettsadministrasjon eksplisitt pekt på
som ett av de strategiske områder Idrettsstyret ønsket å styrke. I KUDs spillemiddeltildeling
for 2011 ble det tildelt kr. 3,0 millioner til dette formålet. KUD valgte å plassere dette på post
1 i tildelingen, og ikke på post 2 som omsøkt.
Idrettsstyret vedtok en tilleggsfinansiering, basert på egne prioriteringer over post 1, av
basissystemer for idrettsadministrasjon stor kr. 4,0 millioner. Total kostnadsreduksjon for
særforbundene i 2011 for basissystemer blir da totalt kr. 7,0 millioner.
Generalsekretæren vektla forøvrig styrkingen av kr. 3,0 millioner til operasjonalisering av
"Trenerløypa" over post 3, ref. forøvrig egen sak i dette styremøtet (sak nr. 412).
Toppidretten styrkes med kr. 4,0 millioner gjennom økningen på post 4 i
spillemiddeltildelingen.
Generalsekretæren har pr. dags dato ikke kunnet legge inn tilskudd fra Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) for 2011 i budsjettet, da det ikke foreligger en endelig tildeling
til NIF på et fast beløp i statsbudsjettet. Generalsekretæren ser på det som høyst sannsynlig at
NIF får videreføre det forvaltningsansvaret som har blitt innarbeidet i 2009 og 2010, men
nødvendige avklaringer om beløpets størrelse må gjøres med den politiske ledelsen i HOD.
Idrettsstyret ba generalsekretæren tilrettelegge for et møte med HODs politiske ledelse, samt
at en søknad klargjøres.
Vedtak:
1) Idrettsstyret vedtok det fremlagte budsjettet, med de endringer som fremkom i møtet,
for 2011, og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet
(KUD). Idrettsstyret ba generalsekretæren om at budsjettert resultat for 2011 skal
være på minimum kr 1.000.000,-.

2) Forvaltningspraksis og utbetalingsprinsipper:
a. Forvaltningspraksisen og utbetalingsprinsippene som ble vedtatt i IS-sak 299 i
IS-møte nr 29 (2007-2011), 03.12.2009, videreføres i 2011.
b. Innenfor Toppidretten overføres 60% av innvilget ramme til de aktuelle
organisasjonsleddene snarlig etter tilskuddet er innvilget, og de resterende
40% utbetales når særforbundet har fått godkjent sin rapportering og akspept
for anvendelsen av de resterende økonomiske virkemidlene fra Olympiatoppen.

Sak 411: Rammetilskuddsmodell post 2
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, redegjorde i saken.
Det ble innledningsvis vist til IS-sak 382 i møte nr. 36. Etter det foran nevnte IS-møtet ble
saken diskutert administrativt i Generalsekretærforum 01.02.2010. Basert på det nevnte
Generalsekretærforum er det generalsekretærens oppfatning at det samlet sett ikke er ønske
om endringer på modellen til fordeling av post 2-midlene til særforbundene.
Det fremstår som viktigere for særforbundene å få sikkerhet og større kvalitet i datagrunnlaget
for tildeling av økonomiske midler. Aktivitetstallene legges til grunn for dette.
For å sikre at aktivitetstilknytningene er reelle, ble det diskutert at alle relasjoner må bekreftes
for hvert enkelt medlem. Et alternativ er at en tilknytning kun blir godskrevet
organisasjonsleddene fra den dag en relevant kontingent/avgift er betalt.
Idrettstyret diskuterte viktigheten av formell internasjonal tilknytning til IOC eller
SportAccord (tidligere GAIFS) sett i relasjon til de økonomiske tildelingene over post 2.
Punkt 3 i det nedenstående vedtaket er oppfølging fra Idrettstinget 2007.
Vedtak:
1. Idrettsstyret kan ikke se at det er det nødvendige grunnlaget blant organisasjonsleddene
for å fremme endringsforslag vedrørende modellen for beregning av rammetilskudd
innenfor post 2.
2. For å sikre et godt grunnlag for sentrale statistikker, samt et godt grunnlag for fordeling
av økonomiske støtteordninger, vil Idrettsstyret prioritere arbeidet med å sikre nødvendig
kvalitet i organisasjonens medlemsregistre, herunder bedre kvaliteten på aktivitetstallene.
3. Idrettsstyret ber Generalsekretæren utarbeide forslag til forskrift for idrettslagenes
elektroniske oppdatering av de sentrale databasene til IS-møte nr. 42 (2007-2011),
28.03. 2011.

Sak 412: Trenerløypa
NIFs utviklingssjef, Anja Veum, redegjorde innledningsvis i saken.

Utviklingssjefen viste til Idrettspolitisk dokument (IPD) 2007-2011 hvor det står:
"Trener- og lederutvikling i lagene er en viktig forutsetning for et bedre aktivitetstilbud til
medlemmene. Økonomiske ressurser inn mot disse områdene skal prioriteres i tingperioden",
(ref. s. 3, IPD 2007-2011).
Videre sier IPD:
"Kompetanseutviklingen skal prioriteres som innsatsområde i idretten i årene fremover, og det
er behov for et stort kunnskapsløft i idretten med trenere og ledere som hovedmålgrupper. Det
bør vurderes om trenere i dag har god nok kunnskap --" (ref. s. 8 og 9, IPD 2007-2011).
I perioden 11.01 - 26.03.2010 var rammeverket ute på høring i hele organisasjonen. Arbeidet
med å lage det nye rammeverket har vært ledet av kompetanseseksjonen i
Utviklingsavdelingen, i nært samarbeid med representanter for særforbundene,
Olympiatoppen, NIF sentralt/regionalt (herunder Kompetanseutvalget), samt med med flere
høgskoler.
Utviklingssjefen orienterte om at arbeidet med ”Trenerløypa” derved er godt forankret hos
særforbundene og i organisasjonen for øvrig.
”Trenerløypa” erstatter det gjeldende rammeverket Trenerstigen fra 1994 (Norges
Idrettsforbund og Olympiske Komité, 1994), men det er i dag få forbund som forholder seg til
det eksisterende rammeverket. Det har periodevis vært relativt stor forskjell på de enkelte
trenerutdanningene, både med tanke på hvilke målgruppe den har vært rettet mot, antall timer
og kvalitet i utdanningen, og en opprydning og en koordinering har vært nødvendig og ønsket
fra særforbundene selv. Med dette som bakgrunn ble også midler til "Trenerløypa" prioritert i
NIFs søknad om spillemidler til KUD av 01.10.2010, ref. også tildelingsbrev fra KUD til NIF
av 17.12.2010.
”Trenerløypa” består av fire nivå. På hvert nivå ligger det en struktur for grunnutdanning og
etterutdanning (EtU). Gjennom det nye rammeverket kan en trener utvikle seg i et livslangt
læringsperspektiv på det nivå treneren ønsker.
Det vil bli jobbet videre med spørsmålet knyttet til autorisasjon og lisens til de som
gjennomfører utdanningen.
Idrettsstyrets understreket at det nå blir viktig at operasjonaliseringen og den geografiske
”utrullingen” gjøres på en god måte, og at det prioriteres ressurser til dette. Lokalleddet i
norsk idrett må få et reelt og konkret forhold til dette nye rammeverket. Det er prioritert egne
midler til operasjonaliseringen av "Trenerløypa", ref. IS-sak 410 fra dette møtet.
Idrettsstyret var meget tilfreds med jobben som er gjort, og understreket at rammeverket har
en god fleksibilitet, og at dette er et rammeverk som vil legge et videre godt grunnlag for den
fremtidige trenerutviklingen i norsk idrett.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok rammeverket for trenerutdanningen ”Trenerløypa”, som skal være
operasjonalisert i organisasjonen innen 01.01.2014.

Sak 413: Dispensasjon fra NIFs lov § 2-5 (3)
Det ble vist til søknad fra Møre- og Romsdal vedr. dispensasjon fra NIFs lov § 2-5 (3).
Idrettsstyret valgte ikke å innvilge en slik dispensasjon. Idrettsstyrets vedtak er konsistent i
forhold til vedtak i liknende saker tidligere.
Vedtak:
Idrettsstyret gir ikke dispensasjon fra NIFs lov § 2-5 (3) for Vegard Riise Eikrem, som
2. varamedlem i styret til Møre og Romsdal Idrettskrets.
Sak 414: YOG 2016 – videre politisk arbeid
Generalsekretæren orienterte i saken.
Det ble informert om sentrale møter som har vært gjennomført og som skal være siden
IS-møte nr. 38 (2007-2011), herunder møtet med Kunnskapsminister Tora Aasland
14.01.2011, hvor 2. visepresident, Karette Wang Sandbu og generalsekretæren var tilstede fra
NIF, i tillegg til representanter fra Innlandet.
I løpet av februar er det planlagt møter med bl.a. Utenriksministeren og Aps partisekretær.
Idrettsstyret mener at det er grunnlag for at NIFs utviklingsarbeid kan få en plass i det videre
strategiske arbeidet relatert til kultur- og utdanningsprogrammet, bl.a. med bakgrunn i de
positive reaksjoner som i ettertid har kommet på rektor ved Nansenskolen, Dag Hareide, sitt
innlegg vedr. YOG 2016 i et freds- og forsoningsperspektiv, ref seminar på Hamar
07.01.2011.
Det blir viktig å bruke sentrale møtearenaer i tiden som kommer for å skape kjennskap og
forankring til søknaden.
Generalsekretæren vil utarbeide en strategisk kommunikasjonsplan til Idrettsstyret for bruk i
det videre arbeidet i saken.
Idrettsstyret var enige i at 2. visepresident og idrettsstyremedlemmene Karette Wang Sandbu
og Camilla Haugsten nyttiggjøres aktivt i det videre politiske arbeidet.
Vedtak:
Idrettsstyret ba Generalsekretæren om å operasjonalisere den fremlagte punktvise plan for
det videre strategiske arbeidet for å sikre at kunnskapen om YOG 2016 når frem til de mest
relevante aktørene nasjonalt og internasjonalt.
Idrettsstyret vil få fremlagt en konkret kommunikasjonsplan til idrettsstyremøte nr. 41 (20072011), 28.02.2011.
Idrettsstyret ba videre generalsekretæren om at det etableres en referansegruppe i forbindelse
med det videre arbeidet, hvor de 7 vinter-olympiske særforbundene inviteres til å delta, samt
at Idrettsstyrets egen politiske arbeidsgruppe skal være med.

Idrettsstyrets politiske arbeidsgruppe består av Karette Wang Sandbu, Camilla Haugsten,
Børre Rognlien og Gerhard Heiberg. Idrettspresident Tove Paule deltar aktivt fremover på de
"toppede" møtene.

Sak 415: Søknad tilskudd Kjelkehockey-VM
Generalsekretæren innledet til saken, og 1. visepresident Odd-Roar Thorsen understreket
videre NIFs ansvar for de funksjonshemmede.
Det vises til O-sak H i IS-møte nr. 37 (2007-2011).
Det ble innledningsvis understreket at NIF som paralympisk komité har et særlig ansvar for at
denne typen signalarrangement med jevne mellomrom arrangeres på norsk jord. Rytter-EM
for funksjonshemmede i 2009 er et eksempel på et positivt engasjement fra NIFs side i så
måte til å bidra. Det er utfordrende å skaffe kommersielle inntekter til denne typen
arrangementer for funksjonshemmede i Norge.
Det vil være viktig å jobbe inn mot sponsorer og inn mot ytterligere offentlig støtte, for å nå
få på plass økonomien i et slikt arrangement.
Idrettsstyret understreket at et slikt arrangement kan være en døråpner for idrett for
funksjonshemmede generelt, og rekruttering spesielt, i Norge. Det er viktig at Norges
Ishockeyforbund bidrar operasjonelt og økonomisk i å realisere arrangementet med bakgrunn
i deres egen søknad om økonomisk støtte.

Vedtak:
Idrettsstyret ga en garanti på kr. 750.000,- til gjennomføring av Kjelkehockey-VM 2012. I
tillegg ber Idrettsstyret om at Norges Ishockeyforbund prioriterer ressurser til arrangementet,
samt at Olympiatoppen prioriterer dette signalarrangementet i sitt arbeid med rekruttering av
funksjonshemmede utøvere i satsingen frem mot Paralympics 2014 i Sotchi.
Generalsekretæren følger opp overfor Norges Ishockeyforbund og holder Idrettsstyret
orientert om budsjettarbeidet.

Sak 416 – representasjon til Idrettstinget
O-sak A ble innlemmet i sak 416 (2007-2011).
Innledningsvis ble det vist til at det er viktig å få en avklaring på hvorvidt særforbundenes og
idrettskretsenes innsendte lovendringsforslag er i tråd med NIFs lovverk. Dette for å unngå at
det kommer lovsaker til Idrettstinget, som Idrettstinget på juridisk grunnlag ikke kan votere
over.
De innsendte lovendringsforslagene blir et sentralt tema på Idrettsstyrets dialogmøter
07.-09. 02.2011. Til disse møtene bør Idrettsstyret kunne presentere et substansielt grunnlag
for videre diskusjon i organisasjonen..

All den tid hver av ”blokkene” synes fastlåste i egne posisjoner, mener Idrettsstyret det er
naturlig å se nærmere på tingsammensetningsutvalgets rapport fra 2010 (”Rognlienutvalget”),
og forslaget som der fikk flertall, og som skisserer en løsning relatert til at idrettslagene kan
bli representert på Idrettstinget. I tillegg vil et av de andre alternativene fra høringen i saken
kunne diskuteres nærmere.
Videre var Idrettsstyret enige i at det til dialogmøtene 07.-09.02.2011 bør forberedes noen
sentrale og dyptgående spørsmål som organisasjonen kan diskutere i møtene relatert til
konsekvensene av en evt. endring/ikke endring av tingsammensetningen.
En arbeidsgruppe utgått av Idrettsstyret skal jobbe frem mot dialogmøtene for å komme med
et konkret forslag til diskusjon med bakgrunn i det som er status i pr. i dag i saken.
Idrettsstyremedlem Bjørn Omar Evju leder nå dette arbeidet.
Det arbeides bl.a. i denne sammenheng med en sak vedrørende konsekvensutredning relatert
til medlemsskap til IS-møte nr. 41 (2007-2011), 28.02.2011.
Vedtak:
Idrettsstyret ba generalsekretæren oversende de innkomne forslagene vedr. lovendringer til
NIFs lovutvalg for videre saksgjennomgang og forberedelser.
Lovutvalget fremlegger gjennomgangen for Idrettsstyret i IS-møte 41, 28.02.2011.
IS vil, på bakgrunn av dialogmøtene med IK/SF, vurdere alternative forslag til NIFs lov § 3-2
til IS-møte 41 (2007-2011), 28.02.2011.
SAK 417: Olympiatoppens policy, kvalitetssikring og regler for markedsføring av
kosttilskudd
Denne saken var opprinnelig O-sak H, men ble omgjort til IS-sak 417 (2007-2011).
Toppidrettssjef Jarle Aambø orienterte i saken, hvor det vil bli en flytting av
kvalitetssikringen ang. kosttilskudd til selskapet Informed Sport i England.
Olympiatoppen (OLT) har stor pågang fra aktører i kosttilskuddsbransjen, særforbund og
utøvere relatert til markedsføring av kosttilskudd. Det har over lengre tid vært et behov for et
klarere regelverk på området.
Det har fremstått som meget krevende for OLT selv å forestå analyser av innholdet på hvert
enkelt kosttilskuddsprodukt. Olympiatoppen mener at Informed Sport i England har
kompetansen til å gjøre dette og kan sertifisere produktene. Alle henvendelser fra
kosttilskuddsbransjen skal nå sluses til dette engelske instituttet. Henvendelser til OLT skal
kun gjøres etter at nødvendig sertifiseringsunderlag blir forelagt OLT.
Med det nye regelverket på plass skal ingen (utøvere eller forbund) kunne markedsføre
produkter uten den nødvendige sertifiseringen. Dersom en utøver markedsfører et produkt,
som ikke er sertifisert, mister denne sine rettigheter vis a vis OLT.

Idrettsstyret ba om å få en grundigere gjennomgang av dette nye regelverket i IS-møte nr. 41
(2007-2011). Idrettsstyret ønsker fortsatt en restriktiv holdning til både anvendelsen og
markedsføringen av kosttilskuddsprodukter.
Vedtak:
Idrettsstyret tok til etterretning omleggingen av kvalitetssikringen og nye regler om
markedsføring av kosttilskudd som Olympiatoppen vil gjennomføre.
Toppidrettssjefen ble bedt om å fremlegge ytterligere informasjon om markedsføring av
kosttilskudd og regelverket for markedsføring av kosttilskudd i neste IS-møte
nr. 41 (2007-2011), 28.02.2011.

O-sal A: Lovendringsforslag til Idrettstinget
Denne O-saken inngår som en del av vedtak i IS-sak 416 (2007-2011).
O-sak B: YOG 2010 Singapore – rapport
Denne O-saken ble utsatt til IS-møte 41 (2007-2011), 28.02.2011.
Sak C: Status anleggsmoms
2. visepresident orienterte om status relatert til anleggsmomssaken.
Det vises til O-sak C i IS-møte 35 (2007-2011), samt til sak G i presidentskapets møte
24.11.2010.
NIF er kjent med at det er søkt om totalt ca. kr 18.000.000,- fra idrettslag (og andre
kompensasjonsberettigede mottakere) til ordningen vedr. momskompensasjon for bygging av
idrettsanlegg i 2010. Totalt er det i 2010 kr 50.000.000,- til fordeling innen ordningen. Dette
innebærer at alle som har innlevert og fått godkjent sine søknader om momskompensasjon, vil
få 100 % kompensasjon for sine omsøkte utgifter.
Det ble vist til at NIF gjennomførte 05.01.2011 et møte med Kulturdepartementets (KUD)
administrative idrettsavdeling. I dette møtet ble en evt. revidering av retningslinjene for
søknadsrunden for 2011 diskutert. I statsbudsjettet for 2011 er det lagt inn kr. 60.000.000,- til
denne ordningen. KUD ønsket primært at fristen settes til 01.04.2011. NIF var tydelige i
møtet den 05.01.2011 om at dette var for tidlig, bl.a. fordi dette vil føre til en synliggjøring av
et urealistisk lavt beløp med hensyn til det reelle behovet for økonomiske midler til
momskompensasjon for idrettslag som bygger egne anlegg.
For øvrig avventer NIF en endelig fordeling av momskompensasjonsmidlene til idrettslag som
har bygget sine egne idrettsanlegg for 2010. Dette grunnet at Lotteri- og stiftelsestilsynet pr.
d.d. ikke har ferdigstilt sin saksbehandling.

O-sak D: Status Idrettsrådskonferansen
2. visepresident orienterte om status for planleggingen av Idrettsrådskonferansen
02.04.-03.04.2011 i Drammen.

Hovedtema for konferansen er kommune- og fylkestingsvalget 2011, men programmet er pr. i
dag ikke helt endelig låst. Dette innebærer at Idrettsstyret kan komme med konkrete forslag til
programposter.
Det vil settes en grense på 300 deltakere.
O-sak E: Nasjonal undersøkelse i Idrettsrådene 2010 – hovedresultater
2. visepresident orienterte om hovedresultater fra den nasjonale idrettsrådsundersøkelsen,
gjennomført i 2010.
Noen sentrale hovedkonklusjoner:
Svarprosenten på undersøkelsen (80 %) viser at idrettsrådene har tiltro til at nasjonal
dokumentasjon betyr noe for å styrke idrettsrådenes rammevilkår og at deres innspill
blir tatt på alvor både i NIF og idrettskretser.
Oppgavene som idrettsrådene prioriterer, stemmer godt overens med de lovpålagte
oppgavene. Dette viser at de fleste idrettsrådene har fokus på idrettspolitiske oppgaver.
De endelige resultatene av undersøkelsen vil bli presentert på den ovennevnte
Idrettsrådskonferansen i Drammen 02.04.-03.04.2011.

O-sak F: Status arbeid med kommune- og fylkestingsvalget
1. visepresident innledet til saken.
Utvalget som jobber med idrettens arbeid inn mot kommune- og fylkestingsvalget 2011
avholdt møte den 17.01.2011.
Det blir nå en ytterligere administrativ oppfølging av dette arbeidet rent ressursmessig.
Inntrykket er at både NIF og idrettskretsene jobber godt, og at det er god fremdrift.
Erfaringene fra Stortingsvalget i 2009 er viktige, og dette vil synliggjøres gjennom en egen
nettside som særforbundene, idrettskretsene og idrettsrådene kan benytte i det videre
strategiske arbeid.
Kommune- og fylkestingsvalget vil bli et hovedtema på Idrettsrådskonferansen i Drammen
2011.
O-sak G: Vare- og tjenestemoms 2009 – oppfølging av Bedriftsidretten og Friskis &
Svettis
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, orienterte i saken.
NIFs søkergrunnlag vedr. momskompensasjon for varer og tjenester for 2009 var på 6,5 mrd,
med et godkjent grunnlag på 6.3 mrd. Til utbetaling var det totalt kr. 153 millioner.
Bedriftsidrettslagene ble ikke godkjente som søkere, det ble heller ikke Friskis & Svettis. Om
disse hadde blitt godkjent, hadde idretten fått kr. 3.7 millioner mer.

NIF vil på vegne av Bedriftsidretten, Friskis & Svettis, samt 10 idrettslagseide AS-er,
oversende en samlet klage i brevs form innen fristen 25.01.2011.

O-sak H: Olympiatoppens policy, kvalitetssikring og regler for markedsføring av
Kosttilskudd
Denne saken ble omgjort til IS-sak 417 (2007-2011).

Eventuelt:
Idrettsstyret bekreftet at Idrettspresidenten representerer NIF i styret i Frivillighet
Norge frem til og med 2012.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 40 (2007-2011) kl. 15.10.

