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Tilstede:
Børre Rognlien, Jorodd Asphjell, Kristin Kloster Aasen, Tormod Tvare, Karette Wang
Sandbu, Kirsti Skog, Anne Irene Myhr, Oddvar Johan Jensen, Tom Tvedt, Marcela
Montserrat Fonseca Bustos, Astrid Waaler Kaas, Geir Johannessen, Inge Andersen
(generalsekretær), Magnus Sverdrup (referent).
Fravær:
Gerhard Heiberg
Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 7 (2011-2015) 24.01.2011 kl. 13.00.
Møtet var vedtaksført.
Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn i saklisten.
Grunnet stor saksmengde og dagens pressekonferanse vedr. OL/PL 2022, så var Idrettsstyret
enige om at IS-møte nr. 8 (2011-2015) gjennomføres over to dager; dagene 23. og 24. februar
2012. Det legges opp til at overordnede idrettspolitiske saker prioriteres på første dag.

Sak 53: Protokoll og referat
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte nr. 6 (2011-2015).
Idrettsstyret tok referatene fra presidentskapsmøtene 17.11.2011 og 13.12.2011 til
orientering.
Idrettsstyret tok referatet fra kontrollkomiteens møte 04.11.2011 til orientering.

Sak: 54: Budsjett 2012
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.
Innledningsvis ble det presentert en foreløpig prognose for årsregnskap for 2011.
Idrettsstyret er godt fornøyd med at NIF leverer et positivt økonomisk resultat for 2011.
Budsjettert resultat for 2012 er kr 1,0 millioner i overskudd, noe som er i tråd med vedtatt
langtidsbudsjett fra Idrettstinget 2011.
Budsjettet for 2012 er vedtatt med følgende forutsetninger:
Lønnsrammene justeres med 4% f.o.m. mai 2012.
Momskompensasjon til NIF i 2012 blir på samme nivå som 2011.
Rentenivået i 2012 holder seg på samme nivå som 2011.
Advokatkostnader i.f.m. eventuelle dopingsaker er ikke budsjettert.
Kostnader i.f.m. et ekstraordinært Idrettsting er ikke budsjettert. I budsjettet som
fremlegges er det budsjettert et ordinært ledermøte.
Kostnader i.f.m. en eventuell søknadsprosess OL 2022 er ikke budsjettert.
NIFs kostnader i.f.m YOG 2016 er budsjettert. Det vil bli organisert en egen
LYOGOC, som etter hvert får ansvar for kostnader relatert til selve YOG 2016.

Midler fra Helsedirektoratet (Hdir) er ikke budsjettert.
Jubileumsgaven i.f.m. NIF 150-års jubileum 2011 er ikke budsjettert. Dette
fremlegges idrettsstyret som egen sak.
Øremerket egenkapital innefor Idrettens hus, IT og NFI (overført egenkapital fra da
Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund ble integrert i NIF) disponeres i 2012.

Vedtak:
1) Idrettsstyret vedtok det fremlagte budsjettet for 2012, og lar dette danne grunnlag for
rapportering til Kulturdepartementet (KUD).
2) Forvaltningspraksis og utbetalingsprinsipper:
a. Forvaltningspraksisen og utbetalingsprinsippene som ble vedtatt i IS-sak 410 i
IS-møte nr 40 (2007-2011) videreføres.
b. Innenfor Toppidretten overføres 60% av innvilget ramme til de aktuelle
organisasjonsleddene snarlig etter tilskuddet er innvilget. Resterende 40%
utbetales når særforbundene har fått godkjent sin rapportering og
Olympiatoppen har akseptert anvendelsen av de resterende økonomiske
virkemidlene som er tildelt.

Sak 55: Paralympisk satsing – ekstra økonomisk tilskudd
Idrettspresidenten innledet til saken.
NIF er, gjennom spillemidlene for 2012 (ref. O-sak A i IS-møte nr. 7, 2011-2015), tildelt en
ramme som nominelt er identisk med 2011. Dette gir ikke kompensasjon for lønns- og
prisstigningen med 3 %, slik det var forutsatt i langtidsbudsjettet som ble vedtatt av
Idrettstinget i mai 2011. Det betyr en reell nedgang i disponible drifts- og aktivitetsmidler i
2012.
Ved utgangen av 2010 var NIFs frie egenkapital 25.964.936,-. Derved hadde man ett år før
tiden oppfylt Idrettsstyrets mål om 26 millioner, og mer enn oppfylt Idrettstingets mål på
NOK 17,8 millioner pr. 31.12.2010.
Det ble påpekt at det fremlagte budsjettforslaget innebærer en reell reduksjon i
de midlene som stilles til disposisjon for paralympisk satsing i regi av Olympiatoppen. Dette
på tross av omdisponeringen av 4 millioner fra post 1 til post 4. Årsakene til dette er direkte
knyttet til de endrede kriteriene for bruken av midler fra Helse- og omsorgsdepartementet
(HOD), som ble varslet fra Helsedirektoratet vedr. tildeling av midler for 2011.
Saken ble diskutert i presidentskapsmøtet 10.01.2012, og det ble her sett nærmere på hvorvidt
det kunne være aktuelt å benytte deler av NIFs frie egenkapital spesifikt til formålet idrett for
funksjonshemmede, i størrelsesorden kr. 2 millioner i 2012. Dette kommer i tillegg til midler
til dette formålet i NIFs ordinære budsjett.
Generalsekretæren har i forkant av IS-møte nr. 7 (2011-2015) avsjekket en slik mulighet med
Kontrollkomiteens leder, Terje Wist. Rådet fra Kontrollkomiteens leder er at
generalsekretæren gjennomfører en juridisk vurdering av vedtaket fra Idrettstinget 2011

relatert til langtidsbudsjettet. Det står for øvrig ikke noe spesifikt i NIFs lover om evt. bruk av
NIFs egenkapital.
Idrettsstyret var enige i at det er viktig å fortsatt fremvise ambisjoner og ansvarlighet på
området idrett for funksjonshemmede, men at endelig vedtak i saken utsettes til
IS-møte nr. 8 (2011-2015). Til dette møtet skal generalsekretæren fremlegge den ovennevnte
juridiske vurderingen i saken, samt vurdere – på bakgrunn av endelig årsregnskap for 2011 –
om det kan avsettes midler fra årsresultatet for 2011 til det ovennevnte formålet.
I IS-møte nr. 9 (2011-2015) skal Idrettsstyret få en innføring i NIFs totale arbeid innen
fagfeltet idrett for funksjonshemmede både gjennom NIFs utviklingsavdeling og gjennom
Olympiatoppens paralympiske virksomhet.
Vedtak:
Idrettsstyret har et mål om å opprettholde den paralympiske satsingen gjennom
Olympiatoppen for 2012 på minimum samme nivå som for 2011.
Idrettsstyret ber generalsekretæren om å gjennomføre en juridisk vurdering relatert til
bruken av egenkapital til formålet i 2012.

Sak 56: Fullmakt – plassering av overskuddslikviditet i konsernkontoordningen
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.
Idrettens konsernkontosystem har normalt overskuddslikviditet årlig i perioden februar november/desember. Denne overskuddslikviditeten har blitt plassert i finansmarkedet
(pengemarkedsfond) eller banksparing (høyrente).
Generalsekretæren vurderer, ut fra et normalt driftsmessig perspektiv, det som hensiktsmessig
at Idrettsstyret delegerer fullmakten til å plassere overskuddslikviditeten i
konsernkontosystemet til generalsekretæren – enten innenfor pengemarkedsfond eller på en
høyrentekonto.
Idrettsstyret var enige om å gi generalsekretæren denne fullmakten. Generalsekretæren vil
komme tilbake til Idrettsstyret for gjennomgåelse av et nærmere finansreglement relatert til
ordningen.
Vedtak:
Idrettsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å plassere overskuddslikviditeten i
konsernkontoordningen i inneværende tingperiode. Plasseringene som gjøres skal være
lavrisikoplasseringer enten innenfor pengemarkedsfond eller banksparing (høyrente).
Plasseringene skal spres over flere plasseringsalternativer for å minimalisere risiko.
Vektingen mellom plasseringsalternativene gjøres av generalsekretæren. Det skal til enhver
tid være disponible midler til den ordinære driften i konsernkontoordningen.

Sak 57: Videre prosess OL/PL 2022
Idrettspresidenten innledet til saken.
Tilstede var representanter fra Oslo kommunes administrasjon og politiske ledelse, herunder
fungerende byrådsleder i Oslo, Torger Ødegård (Høyre), og Byråd for miljø og samferdsel,
Ola Elvestuen (Venstre). Oslo Idrettskrets var representert med leder Norvald Mo og
anleggsansvarlig Robert Gausen. Kulturdepartementet var tilstede som observatører med
ekspedisjonssjef i idrettsavdelingen, Marit Wiig, og avdelingsdirektør
Per Kristian Aasmundstad.
Denne saken har blitt behandlet i følgende tidligere idrettsstyremøter:
IS-sak 27 i møte nr. 4 (2011-2015)
IS-sak 32 i IS-møte 5 (2011-2015)
O-sak D i IS-møte nr. 6 (2011-2015)
Idrettspresidenten understreket innledningsvis at de anleggene som skal nyetableres i
forbindelse med et evt. OL/PL i 2022, må være anlegg det er et lokalt og regionalt idrettslig
behov for.
Leder i Oslo Idrettskrets, Norvald Mo, presenterte de idrettsanleggsbehov Oslo pr. i dag har,
og hvilke behov for idrettsanlegg byen vil få som en følge av den forventede
befolkningsutviklingen. Det er et klart ønske fra osloidretten at de anlegg som evt. skal
realiseres i Oslo kommune må kunne benyttes som idrettslige flerbruksanlegg etter et evt.
OL/PL.
Fungerende byrådsleder i Oslo, Torger Ødegård, vektla at Oslo kommune er positive til å
være søkerby for OL/PL 2022, men at dette krever at det er en samlet norsk idrett som ønsker
dette, og at Norges befolkning og norske politikere også ønsker arrangementet til Oslo og
østlandsregionen. Han presiserte også at Oslo kommune vil gjennomføre en egen
kvalitetssikring (etter modell av statens KS1-analyse) før det fattes et endelig vedtak om å
søke et OL/PL.
Byråd for miljø og samferdsel, Ola Elvestuen, vektla at for Oslo vil et evt. OL/PL i 2022
innebære langt mer enn et isolert idrettsarrangement. Et slikt arrangement vil fra Oslo
kommunes politikere også bli vurdert som et betydelig byutviklingsprosjekt.
Videre ble følgende understreket av byråd Elvestuen:
Arbeidet med denne saken må løses i fellesskap mellom kommunen, idretten og staten,
men idretten må være i førersetet.
Oslo vil være kapable til å gjennomføre et OL/PL i 2022, og behovet fra
breddeidretten for idrettsanlegg vil sikre en fornuftig og god etterbruk.

Det må være en enighet mellom kommunen(-e), idretten og staten rundt de endelige
finansieringsløsninger knyttet til arrangementet.
Oslo kommune er klare til å igangsette et utredningsprogram, med utgangspunkt i
søknaden fra Oslo kommune om OL/PL 2018, som bl.a. omhandler
arrangementskonseptet, anleggsstatus, lokalisering av anlegg og øvrig infrastruktur og
etterbruken.
Saken vil kreve grundig politisk behandling i Oslo kommune, og bystyret vil få saken
til behandling 23.05.2012.
Oslo kommune ønsker en kopling mellom et evt. OL/PL 2022 og YOG 2016.
For å sikre den videre fremdriften i prosjektet er det viktig at idretten anbefaler en
geografisk akse for samarbeid innen 01.03.2012.
Oslo kommune ønsker at det snarlig blir etablert en administrativ prosjektgruppe
bestående av representanter fra NIF og Oslo kommune.

Idrettsstyret uttrykte tilfredshet med det Oslo kommune presenterte, og understreket at det blir
en viktig felles oppgave å skape entusiasme for OL/PL-ideen i befolkningen, idretten og blant
landets politikere. Diskusjonen på et ekstraordnært Idrettsting 08.06.2012 blir i så måte viktig.
Ekspedisjonssjef i Kulturdepartementets idrettsavdeling, Marit Wiig, understreket at det for
statens del er viktig at både idretten og den norske befolkning er positive til et slikt prosjekt.
Hun understreket også at det må påregnes bruk av spillemidler til realisering av idrettsanlegg i
forbindelse med et evt. OL/PL i 2022.
Idrettsstyremedlem Kirsti Skog gjentok sitt budskap fra O-sak D i IS-møte nr. 6 (2011-2015),
og understreket at hun fortsatt ikke kan se at saksforholdet er vesentlig endret siden
Idrettsstyret i IS-møte nr. 17 (ref. IS-sak 195, 2007-2011) valgte å trekke tilbake NIFs søknad
om statsgaranti for OL/PL i Tromsø i 2018, avgitt til KUD 10.05.2007.
På bakgrunn av at denne sakens iboende kompleksitet, og de krav til kvalitetssikringer som
idretten, Oslo kommune og staten må gjennomføre, vil det ikke være realistisk å fremvise en
endelig avklart finansieringsmodell til det ekstraordinære Idrettstinget 08.06.2012.
Vedtak:
Idrettsstyret viser til IS-sak 27 i møte nr. 4 (2011-2015), til IS-sak 32 i IS-møte 5 (2011-2015)
og til O-sak D i IS-møte nr. 6 (2011-2015), og til dagens møte med og presentasjon fra Oslo
kommune. Idrettsstyret ber generalsekretæren sammen med Oslo kommune om å tilrettelegge
for møter med de aktuelle samarbeidende kommuner og fylkeskommuner for videre
planlegging av relevant anleggs- og infrastrukturutvikling for et evt. OL/PL til Norge i 2022.
Idrettsstyret vil søke kontakt med kommuner og fylkeskommuner med hovedbasis i linjen
Oslo/Lillehammer-regionen, dette innbefatter også kommunene Drammen og Lørenskog, og
inkluderer fylkene Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Buskerud.

Det vil være Oslo som vil være relevant søkerby sammen med Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité (NIF).
Et OL/PL til Oslo i 2022 skal være en videre vitalisering av hele norsk idrett og bygge videre
på det fundamentet som allerede er skapt gjennom Ungdoms-OL 2016-arbeidet i
Lillehammer.
Idrettsstyret vedtok ovennevnte med 11 mot 1 stemme.

Sak 58: Ungdomsarbeid
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet.
Idrettsstyret ønsket å diskutere denne saken nærmere i IS-møte nr. 8 (2011-2015), men
administrasjonen vil jobbe videre langs de linjer som er trukket opp i saksdokumentet frem til
neste idrettsstyrebehandling.
Idrettsstyret ble orientert om at det vil bli opprettet et eget administrativt aktivitetsutvalg i
idrettsorganisasjonen. Dette utvalget skal også jobbe med spørsmål knyttet til
aktivitetsutvikling for ungdomsgruppen.
Vedtak:
Idrettsstyret besluttet å utsette den endelige behandlingen av denne saken til
IS-møte nr. 8 (2011-2015).

Sak 59: Lovnorm for særforbund
Juridisk rådgiver i NIF, Morten Johnsen, innledet til saken.
Etter de endringer som ble gjort i NIFs lov på Idrettstinget 2011, er det nødvendig å oppdatere
lovnormene. Lovhenvisningene i lovnormene er oppdatert, og det er foretatt visse
innholdsmessige endringer i tråd med nytt delegasjonsreglement og med endringene i NIFs
lov vedtatt på tinget.
Lovnormen har vært på høring hos alle særforbundene og idrettskretsene i tråd med NIFs lov
§ 4-4 bokstav c), og NIF har hensyntatt de innspillene som har kommet i høringsprosessen.
Videre har lovutvalget behandlet lovnormen.

Vedtak:
Idrettsstyret vedtok endringer i lovnorm for særforbund.

Sak 60: Lovnorm for særkrets/region
Juridisk rådgiver i NIF, Morten Johnsen, innledet til saken.
Etter de endringer som ble gjort i NIFs lov på Idrettstinget 2011, er det nødvendig å oppdatere
lovnormene. Lovhenvisningene i lovnormene er oppdatert, og det er foretatt visse
innholdsmessige endringer i tråd med nytt delegasjonsreglement og med endringene i NIFs
lov vedtatt på tinget.
Lovnormen har vært på høring hos alle særforbundene og idrettskretsene i tråd med NIFs lov
§ 4-4 bokstav c), og NIF har hensyntatt de innspillene som har kommet i høringsprosessen.
Videre har lovutvalget behandlet lovnormen.
Idrettsstyret ble orientert om at Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) og Norges
Skiforbund i høringsrunden har bemerket at de ønsker at deler av lovnorm for særkrets/region
skal kunne inntas i særforbundenes lovnorm. Generalsekretæren vil komme tilbake til
Idrettsstyret med en eventuell ny forenklet lovnorm, dersom NIFs lovutvalg anser det
hensiktsmessig og forenlig med NIFs lov.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok endringer i lovnorm for særkretser/regioner og ba samtidig
generalsekretæren om å komme tilbake til Idrettsstyret med et eventuelt forslag til en forenklet
lovnorm.

Sak 61: Opptak av nye idretter i Norges Seilforbund
Juridisk rådgiver i NIF, Morten Johnsen, innledet til saken.
Norges Seilforbunds (NSF) ting har vedtatt å ta opp idrettene kiting og bølgesurf, og søker
Idrettstyret om godkjenning av opptak av de to idrettene bølgesurfing og kiting.
På bakgrunn av vedtak på Idrettstinget i 2011, så er det Idrettsstyret som skal godkjenne
opptak av nye idretter under NIF-paraplyen.
Ved Idrettsstyrets godkjenning blir nye idretter en formell idrett organisert innenfor NIF.
Godkjenningen gir imidlertid ikke automatisk rett til grentilskudd etter tilskuddsmodellen. For
å oppnå grentilskudd må idrettene i tillegg oppfylle flere kriterier, blant annet et
minimumskrav til antall idrettslag og medlemmer.
I søknaden fra NSF fremgår det at forbundet anser at bølgesurfing og kiting oppfyller alle
kriteriene i NIFs lov § 1-2. Generalsekretæren er enig i særforbundets vurdering. Videre
anser generalsekretæren at bølgesurf og kiting oppfyller kravet til å være ”ny” idrett innenfor
organisasjonen, både fordi de skiller seg vesentlig fra de øvrige idrettene som NSF
organiserer, og fordi de bringer inn nye medlemmer til organisasjonen.
Vedtak:
Idrettsstyret godkjenner opptak av idrettene kiting og bølgesurf i Norges Seilforbund, jf. NIFs
lov § 6-3.

Sak 62: Idrett og folkehelse
Idrettsstyremedlem Astrid Waaler Kaas innledet til saken.
Det var enighet om at Idrettsstyret må ha en klar bevissthet i relasjon til hva man ønsker at
idretten lokalt, regionalt og nasjonalt skal få ut av og bidra med i engasjement på
folkehelseområdet. Herunder idrettens muligheter i forbindelse med samhandlingsreformen,
og i relasjon til det informasjonsmateriell som utarbeides fra NIF på området.
Idrettsstyret ga generalsekretæren mandat til å jobbe videre med utviklingen av en overordnet
strategi og tidsplan for idrettens folkehelsearbeid.
1. visepresident Jorodd Asphjell vil gi Idrettsstyret en orientering i relasjon til Stortingets
forventninger til samhandlingsreformen.
Vedtak:
Idrettsstyret ba generalsekretæren om å utarbeide et utkast til strategi- og fremdriftsplan
innenfor fagområdet idrett og folkehelse. Samtidig ba Idrettsstyret om at 1.visepresident gir
en status i det politiske arbeidet med samhandlingsreformen.

Sak: 63: Lovnorm for allianseidrettslag
Juridisk rådgiver i NIF, Morten Johnsen, innledet til saken.
Etter de endringer som ble gjort i NIFs lov på Idrettstinget 2011, er det nødvendig å oppdatere
lovnormene. Idrettsstyret har i tidligere tingperioder gitt en egen lovnorm både for
allianseidrettslag og for idrettslag i en idrettslagsallianse. Disse har i svært liten grad avveket
fra den generelle lovnormen for idrettslag (lovheftets side 100 flg. og 109 flg.). Det er kun på
enkelte punkter det gjelder særlige regler for idrettslagene i en idrettslagsallianse. For disse vil
det være tilstrekkelig at lovnormen kun henviser til den alminnelige lovnormen for
idrettslaget, som Idrettsstyret (2011-2015) allerede har vedtatt, med en tilleggsbestemmelse
som spesifikt regulerer særlige forhold knyttet idrettslagsalliansemodellen, se § 2B i
vedlegget. I tillegg må det legges inn en særlig bestemmelse som gjelder valgbarhet for
ansatte i en idrettslagsallianse, og som ikke er lagt inn i den alminnelige lovnormen for
idrettslag, se § 7 i vedleggene.
Lovutvalget har behandlet og gitt sin tilsutning til forslaget.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok endringer i lovnorm for allianseidrettslag og lovnorm for idrettslag i en
idrettslagallianse.

Sak 64: FOU-midler
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.
Idrettsstyremedlem Oddvar Johan Jensen, som også er leder av NIFs forskningsutvalg, mente
at en evt. tildeling av midler til formålet bør utsettes til utvalget har fått gjennomført en
prosess med tanke på å fremvise områder og problemstillinger som spesifikt kan gjøres til
gjenstand for en NIF-initiert forskningsinnsats.
Vedtak:
Denne saken tas opp til ny behandling før sommeren 2012, og da på initiativ fra NIFs
forskningsutvalg.

O-sak A: Tildeling av spillemidler for 2012
Idrettspresidenten orienterte i saken.
Idrettsstyret tar til orientering at tildelingen av spillemidler til idrettsorganisasjonen for 2012 i
all hovedsak er lik tildelingen for 2011. Unntaket er at det for tildelingen for 2012 er overført
kr. 4 millioner fra post 1 til post 4 sammenliknet med 2011 relatert til den paralympiske
satsingen gjennom Olympiatoppen. Ref. her IS-sak nr. 54 og 55 i IS-møte nr. 7 (2011-2015).

O-sak B: YOG 2012
Denne orienteringssaken ble utsatt til IS-møte nr. 8 (2011-2015).

O-sak C: Stå på videre-prisen
Idrettspresidenten orienterte i saken.
NIF fikk tildelt årets Stå på videre-pris på Gaygalla 2012 for det verdi- og holdningsskapende
arbeidet som er gjort i forbindelse med prosjektet ”Med idretten mot homohets”.
Idrettsstyret synes det er meget positivt at NIF har mottatt denne prisen, og gav sin
anerkjennelse til jobben som prosjektleder Håvard Øvregård har gjort i prosjektet.
Grunngjevinga for prisen var:
"Årets vinner representerer den norske folkesjela – med tusenvis av frivillige hjelpere på
grasrotnivå er denne vinneren et viktig senter for de av oss som er så heldig å få leve ut
drømmen vår på heltid!
Prisvinneren er et forbilde for søsterorganisjonene i sine naboland – og vi håper at vi også i
Sverige, Danmark – og selvsagt hele verden vil få se lignende tiltak gjennomført av våre
organisasjoner. Men Norge er et foregangsland på dette feltet nå!

Vinneren ”arbeider for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og
behov, og uten å diskrimineres på grunn av livssyn, seksuell orientering eller etnisk
opprinnelse” – dette står å lese i vinnerens formålsparagraf – og det er viktige ord fra en
organisasjon som representerer et miljø som ikke alltid har vist seg fra sin mest liberale side.
Gjennom foredrag og rådgiving har idrettslag og kretser fått økt kunnskap og bevissthet om
arbeid mot homohets i idretten. Og i fjor vår ble magasinet ”Med idretten mot homohets”,
produsert i samarbeid med BLIKK, dette ble sendt ut til alle landets 12.000 idrettslag.
Ungdommer vil for all framtid møtes til lek og konkurranse i idretten – og noen av disse vil
bli våre største stjerner og være forbilder for . Og derfor skal idretten være en inkluderende
arena for alle; det er dette vinneren har tatt på alvor – og det er derfor juryen har besluttet å
tildele årets stå på videre-pris til
NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE!"

O-sak D: Vare- og tjenestemomskompensasjon for 2012
Idrettspresidenten orienterte i saken.
Norges idrettsforbunds organisasjonsledd ble tildelt til sammen kr 236.769.135,- i
momskompensasjon i 2011 (for regnskapsåret 2010). Dette er en økning på kr 86,4 millioner
fra forrige år. Idretten får totalt 39,3 % av midlene til fordeling i 2011.
Norsk idretts viktigste aktivitetsskaper, idrettslagene, fikk i 2011 kr. 165 millioner utbetalt i
2011, mot ca. kr. 110 millioner for 2010.
Idrettsstyret understreket at det er viktig å følge opp det politiske arbeidet relatert til
Regjeringens løfte om opptrapping av momskompensasjonsordningen for frivillig sektor.
Regjeringen har lovet at det i 2014 totalt skal fordeles kr. 1.2 mrd. over denne ordningen til
frivillig sektor.

Sak E: MVA-kompensasjon – idrettsanlegg
Idrettspresidenten orienterte i saken.
Søkerne har fått utbetalt til sammen 26,2 millioner kroner. Det var bevilget 60 millioner
kroner til ordningen i statsbudsjettet for 2011. Dette betyr at alle fikk 100 % kompensasjon.
Av de 75 innvilgede søknadene kom 64 fra idrettslag, mens 11 kom fra andre organisasjoner.
Idrettslagene fikk utbetalt 25,4 millioner kroner mens andre organisasjoner, i hovedsak
velforeninger, fikk utbetalt 0,8 millioner kroner.
Idrettsstyret tok mva-kompensasjonen til idrettsanlegg for 2011 til orientering.

O-sak F: Regjeringens jubileumsgave til NIF
NIF mottok under Idrettsgallaen på Hamar den 07.01.2012 kr. 11.000.000,- fra Regjeringen i
anledning NIFs 150-årsjubileum i 2011.
Jubileumsgaven skal anvendes til eksplisitte tiltak for å holde ungdommen i den organiserte
idretten lenger. Midlene skal ikke inngå i de tradisjonelle postfordelingene til NIF, ref. sak C i
presidentskapets møte 10.01.2012.
Idrettsstyret var enige om at midlene skal brukes over flere år.
Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret med forslag til innretningen på
benyttelsen av disse midlene.

O-sak G: Status i arbeidet med boksesaken
Idrettspresidenten orienterte i saken.
Det internasjonale amatørbokseforbundet (AIBA) har den senere tid igangsatt flere prosjekter
for å utvikle profesjonell boksing i regi av dette forbundet. Det aktuelle regelverket i Norge
som her er relevant, er lov mot proffboksing og knockoutloven. Proffboksing er forbudt i
Norge, mens amatørboksing er strengt regulert etter knockoutloven med tilhørende forskrifter.
Dersom Norges Bokseforbund skal kunne invitere til boksekamper i Norge innenfor de to
profesjonelle seriesystemene, må lov om proffboksing oppheves. Dette spørsmålet må
Idrettsstyret på et gitt tidspunkt ta stilling til. Dersom AIBA endelig beslutter at
amatørboksingen skal skje uten hjelm, må Idrettsstyret også ta stilling til om NIF evt. skal
fremme et forslag til KUD om å endre sikkerhetsbestemmelsen i forskriften til knockoutloven
som påbyr bruk av hjelm.
Idrettspresidenten, 2. visepresident, samt kommunikasjonssjef Per Tøien, spesialrådgiver
Andreas Selliaas og juridisk rådgiver Henriette Hillestad Thune, gjennomførte møte med den
såkalte ”Knock-out nemda” 10.01.2012. Her var også representanter fra Norges Bokseforbund
til stede. Videre gjennomførte NIF et møte med Espen Lund, representant for flere av
kampidrettene i Norge, den 09.01.2012 i sakens anledning.
Idrettspresidenten diskuterte denne saken med IOC-president Jacques Rogge i forbindelse
med YOG 2012 i Innsbruck. Her ble det bekreftet at IOC vil ha et like sterkt fokus på
sikkerhet i boksing under OL i fremtiden som i dag.
Saken vil bli diskutert videre i IS-møte nr. 8 (2011-2015).

O-sak H: Idrettsstyrets representasjon
Denne orienteringssaken ble utsatt til IS-møte nr. 8 (2011-2015).

Annet:
Neste idrettsstyremøte gjennomføres 23.-24. 02.2012 på Kongsberg.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 7 (2011-2015) kl. 17.00.
”Åpen time” ble gjennomført etter avsluttet idrettsstyremøte.

