NORGES IDRETTSFORBUND
OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE
KOMITÉ
Protokoll for
Idrettsstyrets møte nr. 8 – 2011-2015
23. og 24. februar 2012
Kongsberg
Godkjent i IS-møte nr. 9 (2011-2015)
Sak 65: Protokoll fra IS-møte nr. 7 (2011-2015). Referat fra presidentskapsmøtet
10.01.2012
Sak 66: Paralympisk satsing – ekstra økonomisk tilskudd
Sak 67: Bruk av egenkapital
Sak 68: OL/PL 2022
Sak 69: Overordnet strategi for NIFs ungdomssatsing
Sak 70: Idrett og folkehelse
Sak 71: Revisjon av Wada-koden
Sak 72: Uttalelse til høring om nytt valgfag på ungdomstrinnet
Sak 73: Uttalelse til høring om endringer i kroppsøvingsfaget

O-sak A: Status i arbeidet med å vurdere forholdet mellom Det internasjonale
Amatørbokseforbundets regelendringer og nasjonal lovgivning
O-sak B: Ledermøtet og evt. ekstraordinært Idrettsting
O-sak C: Status i organisasjonsutvalgets arbeid
O-sak D: Idrettspolitisk oppfølgingsarbeid
O-sak E: YOG 2012 i Innsbruck
O-sak F: YOG 2016
O-sak G: Med idretten mot homohets
O-sak H: Styrets årsberetning 2011 – disposisjon
O-sak I: Idrettsstyrets representasjon

Tilstede:
Børre Rognlien, Jorodd Asphjell, Kristin Kloster Aasen, Tormod Tvare (unntatt IS-sakene 72,
73 og O-sak I), Karette Wang Sandbu, Kirsti Skog (unntatt IS-sak 65), Anne Irene Myhr,
Oddvar Johan Jensen (unntatt IS-sakene 65, 70 og O-sakene A, E, G) , Tom Tvedt (unntatt
IS-sakene 72, 73 og O-sak I), Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Astrid Waaler Kaas,
Gerhard Heiberg (unntatt IS-sakene 65, 70, 71 og O-sakene A, B, E, G), Geir Johannessen,
Inge Andersen (generalsekretær) (unntatt IS-sakene 72, 73 og O-sak I), Øystein Dale (ass.
generalsekretær), Magnus Sverdrup (referent).

Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 8 (2011-2015) 23.03.2012 kl. 13.00.
Møtet var vedtaksført.
Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn i saklisten.

Sak 65: Protokoll fra IS-møte nr. 7 (2011-2015). Referat fra presidentskapsmøtet
10.01.2012
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte nr. 7 (2011-2015).
Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøtet 10.01.2012 til orientering.

Sak 66: Paralympisk satsing – ekstra økonomisk tilskudd
Det vises til IS-sak 54 og IS-sak 55 i IS-møte nr. 7 (2011-2015). I tillegg vises det til
saksfremleggelse til IS-sak 67 i dette IS-møte nr. 8 (2011-2015).
Ut fra de gitte totale økonomiske vurderinger, basert på ny prognose for årsresultatet for 2011,
samt med bakgrunn i juridiske vurderinger gjort av Arntzen de Besche Advokatfirma AS i
notat av 15.02.2012, var Idrettsstyret enige om å tilføre Olympiatoppen kr. 2.000.000,- ekstra
i budsjettet for 2012, prioritert til og øremerket den paralympiske satsing. Idrettsstyret vil fatte
et endelig vedtak i saken i IS-møte nr. 9 (2011-2015) i forbindelse med fremleggelsen av det
endelige regnskapet for 2011.
Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om at han hadde informert kontrollkomiteens leder,
Terje Wist, ang. denne ekstra øremerkingen av resultatet for 2011.

Vedtak:
Idrettsstyret vedtok å tilføre Olympiatoppen kr. 2.000.000-, ekstra i budsjettet for 2012
prioritert til og øremerket den paralympiske satsingen. Idrettsstyret ga fullmakt til
generalsekretæren å avsette for dette beløpet som en selvpålagt restriksjon i årsregnskapet
for 2011.

Idrettsstyret vil fatte endelig vedtak ang. selvpålagte restriksjoner i IS-møte nr. 9 (2011-2015)
i forbindelse med fremleggelsen av endelig regnskap for 2011.

Sak 67: Bruk av egenkapital
Det ble vist til IS-sak 55 i IS-møte nr. 7 (2011-2015) og til vedlagt notat i styrepapirene til
IS-møte nr. 8 (2011-2015) av 15.02.2012 fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS ved
ansvarlig advokat Knut-Marius Sture. I tillegg vises det til IS-sak nr. 54 i
IS-møte nr. 7 (2011-2015), hvor NIFs økonomisjef gjennomgikk foreløpig prognose for
årsregnskapet for 2011.
Spørsmålet om Idrettsstyrets muligheter til bruk av fri egenkapital for 2012 innenfor
ansvarlige og forsvarlige rammer til gitte spesifikke vedtatte prioriteringer Idrettsstyret måtte
velge å vedta, er for tiden i mindre grad aktualisert, da det økonomiske resultatet for 2011 ser
meget positivt ut. Dog, spørsmålet kan aktualiseres i større grad i lys av fremdriften for
OL/PL-2022 arbeidet.
Vedtak:
Idrettsstyret vil kunne rettmessig gi generalsekretæren fullmakt om nødvendig, innenfor
ansvarlige, forsvarlige og overordnede budsjettrammer å anvende fri egenkapital til gitte og
nærmere definerte spesifikke prioriteringer Idrettsstyret måtte velge å vedta for 2012.

Sak 68: OL/PL 2022
Idrettspresidenten innledet til saken.
Saken om en evt. norsk OL/PL-søknad for 2022 har vært behandlet i følgende IS-møter:
• IS-sak 27 i IS-møte nr. 4 (2011-2015)
• IS-sak 32 i IS-møte nr. 5 (2011-2015)
• O-sak D i IS-møte nr. 6 (2011-2015)
• IS-sak 57 i IS-møte nr. 7 (2011-2015)
Det ble innledningsvis vist til status- og informasjonsmøtet med aktuelle kommuner og
fylkeskommuner (ref. vedtak i sak nr. 57 i IS-møte nr. 7, 2011-2015) den 21.02.2012 på
Ullevål Stadion. Samtlige kommuner og fylkeskommuner tilkjennegav i dette møtet sitt ønske
om å bidra i det videre arbeidet med en evt. norsk søknad om OL/PL 2022.
Saken vil bli diskutert med alle særforbundene 14.03.2012. Planen er å diskutere saken med
Idrettskretsene i forbindelse med kretsledermøtet i april.
IOC- og idrettsstyremedlem Gerhard Heiberg informerte Idrettsstyret om viktige aspekter ved
det å søke om OL/PL fra et IOC-perspektiv.
Idrettsstyremedlem Kirsti Skog gjentok sitt budskap fra O-sak D i IS-møte nr. 6 (2011-2015)
og fra sak nr. 57 i IS-møte nr. 7 (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.
Med ref. til O-sak B i IS-møte nr. 8 (2011-2015), så skal Idrettsstyret i
IS-møte nr. 9 (2011-2015) fatte en beslutning på hvorvidt spørsmålet om en mulig norsk
søknad om OL/PL 2022 formelt skal meldes inn som sak for diskusjon på et evt.
ekstraordinært Idrettsting.

Vedtak:
Idrettsstyret ga presidentskapet og generalsekretæren mandat til, sammen med
Oslo kommune, å gå i en formell og politisk dialog med følgende spesifikke kommuner og
fylkeskommuner med tanke på utarbeidelsen av et konseptuelt beslutningsgrunnlag for en evt.
norsk søknad om OL/PL 2022:
- Lillehammer kommune
- Øyer kommune
- Ringebu kommune
- Hamar kommune
- Lørenskog kommune
- Drammen kommune
- Akershus Fylkeskommune
- Buskerud Fylkeskommune
- Hedmark Fylkeskommune
- Oppland Fylkeskommune
Idrettsstyret skal i IS-møte nr. 9 (2011-2015) fatte en beslutning på hvorvidt spørsmålet om en
mulig norsk søknad om OL/PL 2022 formelt skal meldes inn som sak for diskusjon på et evt.
ekstraordinært Idrettsting.

Sak 69: Overordnet strategi for NIFs ungdomssatsing
Ass. generalsekretær Øystein Dale innledet til saken.
Generalsekretæren har pekt på noen hovedretninger for NIFs fremtidige ungdomssatsing:
Fremtidens utøvere
Fokus på kompetanseflyt og trenerutvikling, modeller for talentutvikling, kombinasjon
av toppidrett med skole og utdanning, FOU-arbeid for bedre prestasjonsutvikling m.v.
Ungt lederskap
Fokus på lederkurs for ungdom, lokal klubbutvikling, skolering av unge ledere med
sentralt ansvar, FOU-arbeid for rekruttering av unge til leder- og treneroppgaver m.v.
Idrett for alle
Fokus på kompetanseflyt og trenerutvikling, differensierte aktivitets- og
konkurransetilbud, beste praksis for lokal organisering, FOU-arbeid rundt unges
interesser og gode modeller for tilrettelegging av aktivitetstilbud m.v.
Den norske idrettsmodellen
Formidle norsk idretts organisering og verdigrunnlag, herunder fokus på idrettens
egenverdi, trenerrollen, foreldrerollen, inkludering m.v.

Det er naturlig at denne strategien gir føringer relatert til bl.a. forskningsutvalgets arbeid og
utviklingsarbeidet i forbindelse med YOG 2016.
Idrettsstyret gav sin tilslutning til den foreslåtte strategien for ungdomsidretten.
Vedtak:
NIFs ungdomssatsing generelt, og det faglige arbeid inn mot YOG 2016 spesielt, skal skje
innenfor de rammer som fremgår av den foreslåtte strategien fra generalsekretæren.
Mål for arbeidet med en overordnet strategi for ungdomssatsingen er:
a) Idretten skal samle seg om noen få hovedstrategier med et lengre perspektiv enn
tingperioden og utover YOG 2016.
b) Resultatene av den samlede innsatsen skal komme hele norsk idrett og alle
idrettsgrener til gode, og ikke begrenses til olympiske vinteridretter.
c) NIFs strategiske arbeid og tilskuddsforvaltning, herunder spillemidler til barn,
ungdom og bredde, skal understøtte de vedtatte hovedstrategiene og bidra til at disse
realiseres gjennom medlemsorganisasjonene.
d) Ungdoms-OL skal fungere som milepæl i ungdomsarbeidet, ved å være et konkret mål
for viktige prosjekter og være et utstillingsvindu, som kommuniserer hovedprinsippene
bak den norske idrettsmodellen og ungdomsstrategien.
e) Arven etter ungdoms-OL skal gi bærekraft og være av varig verdi, og den skal være til
inspirasjon og skape kompetanse, som kan tilbys fremtidige generasjoner ungdom, både
nasjonalt og internasjonalt.

Sak 70: Idrett og folkehelse
NIFs 1. visepresident, Jorodd Asphjell, innledet til saken med en orientering om
samhandlingsreformen.
Samhandlingsreformen gir både muligheter og setter rammer for det kommunale
folkehelsearbeidet i framtiden. En god forståelse av reformens bakgrunn og intensjoner er
viktig for idrettsorganisasjonen, dersom en skal få mest mulig ut av ressursene i
samarbeidet mellom idretten og det offentlige.
Reformen ble gradvis igangsatt fra og med 01.01.2012. Utgangspunktet for reformen er bl.a.
et behov for større grad av samhandling mellom kommuner og spesiallisthelsetjenesten, at det
er for lite fokus på forebyggende tiltak i den ordinære helsetjenesten, samt at utgiftene til
helsesektoren stadig øker.
Reformen forutsetter en større grad av samarbeid mellom helsemyndighetene og andre
samfunnssektorer (skole, samferdsel, frivillig sektor etc.). For kommunene, som nå får et
større ansvar innenfor folkehelsearbeidet, blir det viktig å få til gode samhandlingstiltak bl.a.

med idretten med tanke på forebygging. Kommunenes folkehelsekooordinatorer og de lokale
frisklivssentralene kan være viktige samarbeidspartnere for idrettslag som ønsker å bidra i det
lokale folkehelsearbeidet.
Idrettens fortrinn er at apparatet og nettverket er på plass i alle landets kommuner – men en
økt folkehelseinnsats fra idretten må finansieres av det offentlige ut over spillemidlene.
Idrettsstyret understreket at det blir viktig at norsk idrett tar en aktiv rolle i dette arbeidet, og
at det må utarbeides en overordnet samlende strategi på fagområdet. Og idretten må finne
gode samarbeidspartnere, eksempelvis skoleverket og friluftslivsorganisasjonene.
I forbindelse med behandlingen av denne saken, presenterte Buskerud Idrettskrets (ved
kretsleder Roar Bogerud og org.sjef Jorunn Horgen) kretsens folkehelserelaterte satsinger.
Videre gav Kongsberg Idrettsråd en orientering om idretten i Kongsberg, særlig med henblikk
på idrettsrådets samarabeid med kommunen.
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte Idrettstyret om at administrasjonen har
utarbeidet et forslag til en brosjyre, som presenterer ulike folkehelserelaterte prosjekter i regi
av norsk idrett.
Idrettsstyret understreket at det var viktig å være bevisst at en økt satsing på slike prosjekter
kan bety et økt press på at idrettsorganisasjonen, lokalt, regionalt og nasjonalt, om å ta et
utvidet arbeidsgiveransvar.
Det var enighet om at idrettens folkehelsesatsing må sees i en helhet, og at det må utarbeides
en overordnet nasjonal strategi for idrettens folkehelsearbeid. Det vil også være viktig at
idretten initierer et samarbeid med andre sentrale aktører på området, som for eksempel
Kommunenes Sentralforbund (KS), skolemyndighetene og friluftslivsorganisasjonene.
Vedtak:
1. Det utarbeides en overordnet brosjyre for idrettens folkehelsearbeid og tilhørende
veiledere for hvert av de tiltaksområdene som presenteres.
2. Den fremlagte framdriftsplanen for utvikling av innsatsområdet i samarbeid med
idrettens egne organisasjonsledd, offentlige samarbeidspartnere, herunder også
Kommunenes Sentralforbund, og andre frivillige organisasjoner, godkjennes.
3. Gjennomføringen av tiltakene må finansieres over offentlige tilleggsbevilgninger til
folkehelsearbeidet.

Sak 71: Revisjon av Wada-koden
Juridisk rådgiver i NIF, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken.
Dopingbestemmelsene i NIFs lov kapittel 12 er basert på WADA-koden. WADA har

igangsatt en revisjon av koden, hvor det skal gjennomføres tre høringsrunder. Den første
høringsrunden avsluttes 15. mars 2012. Endelig kode skal vedtas, med virkning fra
01.01.2015, på den internasjonale konferansen om doping i idretten i Sør-Afrika høsten 2013.
I forbindelse med revisjonen, er det etablert en administrativ arbeidsgruppe bestående av
representanter fra KUD, ADN og NIF. Samtlige særforbund, OLT og Utøverkomiteen er av
NIF bedt om å avgi høringsinnspill. KUD vil for øvrig avgi egen høring til WADA.
Idrettsstyret gjennomgikk generalsekretærens forslag til høringsinnspill på WADA-koden, og
hadde i den sammenheng enkelte innspill som vil bli ivaretatt ved endelig oversendelse til
WADA. På generelt grunnlag ønsker Idrettsstyret, gjennom dette høringsinnspillet, å styrke
utøvernes rettssikkerhet.
Generalsekretæren ba Idrettsstyret, på bakgrunn av IS-sak nr. 40 i IS-møte nr. 5 (2011-2015),
om en avklaring på om det i denne fasen ville være aktuelt å innarbeide i WADAs
revisjonsarbeid et arbeid for et internasjonalt forbud mot høydehus i revisjonen av
WADA-koden.
Idrettsstyret foretok en avstemning i saken
9 stemte mot å innarbeide dette i denne fasen av revisjonsarbeidet med WADA-koden.
4 stemte for å innarbeide dette i denne fasen av revisjonsarbeidet med WADA-koden.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok å oversende generalsekretærens høringsforslag til endring av
WADA-koden, med de endringer som fremkom i IS-møte nr. 8 (2011-2015).
Idrettsstyret vedtok med 9 mot 4 stemmer at det i denne fasen av revisjonsarbeidet av
WADA-koden ikke skulle spilles inn et mulig internasjonalt forbud mot høydehus.
Idrettsstyret vil få fremlagt et forslag til høringsnotat relatert til høydehus og såkalte
innretninger for manipulering av innåndningsluftens sammensetning eller trykk,
til IS-møte nr. 9 (2011-2015).

Sak 72: Uttalelse til høring om nytt valgfag på ungdomstrinnet
Idrettspresidenten innledet til saken.
Utdanningsdirektoratet sendte 19.12.2011 ut en høring om ”innføring av valgfag og
forskriftsfesting av tid til elevrådsrelatert arbeid”. Høringen omfatter åtte nye læreplaner i
valgfag. Blant disse inngår forslag om læreplan for et valgfag på 57 årstimer i ”Fysisk
aktivitet og helse”.
Utkastet til NIFs høringsuttalelse ble sendt ut på høring blant idrettskretsene og
særforbundene 03.02.2012, med høringsfrist satt til 15.02.2012.

Idrettsstyret var enige om at NIF ikke vil støtte innføringen av et valgfag i fysisk aktivitet og
helse, dersom det skal tas timer ordinært fra kroppsøvingsfaget generelt. Først må rammene
for alle barn og unges fysiske utvikling og utfoldelse være tilstrekkelig ivaretatt i
skolehverdagen og i kroppsøvingsfaget, før evt. valgfag i fysisk aktivitet innføres.

Vedtak:
1. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vil ikke støtte
innføringen av et valgfag i fysisk aktivitet og helse, dersom det skal tas timer ordinært fra
kroppsøvingsfaget generelt. Først må rammene for alle barn og unges fysiske utvikling og
utfoldelse være tilstrekkelig ivaretatt i skolehverdagen og i kroppsøvingsfaget.
2. Det fremlagte forslaget til høringsuttalelse ble vedtatt. Idrettsstyret ba om at
generalsekretæren oversender dette til Utdanningsdirektoratet.

Sak 73: Uttalelse til høring om endringer i kroppsøvingsfaget
Idrettspresidenten innledet til saken.
Utdanningsdirektoratet sendte 08.12.2011 ut en høring ”forslag til endringer i faget
kroppsøving i grunnskolen og i videregående opplæring”, med høringsfrist satt til
08.03.2012.
Det var enighet om at Idrettsstyret, gjennom sitt vedtak, setter tre momenter i fokus:
- Tilstrekkelige timerammer, dvs. minst 1 time fysisk aktivitet hver dag.
- Evalueringsmetoder som flytter fokus fra rene prestasjoner til innsats, slik at
idrettsgleden og den enkeltes egen utvikling kan få en større plass i faget.
- Kompetente lærere som evner å inkludere alle.
I tillegg understreket Idrettsstyret at den såkalte ”Lørenskogmodellen”, som NIF har støttet
økonomisk med idrett i skole-midler, representerer et godt eksempel på hvordan fysisk
aktivitet kan inkorporeres i skolehverdagen på en faglig god og hensiktsmessig måte.

Vedtak:
1. NIF mener dagens timerammer er utilstrekkelige når det gjelder utvikling av
grunnleggende ferdigheter og den generelle folkehelsen, og mener barn og unge bør
ha minst 1 time fysisk aktivitet hver dag.
2. NIF mener det er viktig at innsats teller med i vurderingen i kroppsøvingsfaget, og
tror dette kan bidra til at flere elever i økt grad blir inspirert og motivert. Et
resultatorientert kroppsøvingsfag bidrar ikke til inkludering og mestringsfølelse for
inaktive. ”Lørenskogmodellen” sin tilnærming til inkludering og mestring i relasjon til
fysisk aktivitet i skolehverdagen bør kunne stå som et godt eksempel til etterfølgelse.

3. Lærere som skal undervise i kroppsøving bør ha minst statens minstekrav til antall
studiepoeng i kroppsøving og/eller idrettsfag. Manglende kompetanse hos lærerne
rammer tilretteleggingen for de elevgruppene som i dag altfor ofte faller utenfor i
faget og i det sosiale fellesskapet.
4. Det fremlagte forslaget til høringsuttalelse ble vedtatt. Idrettsstyret ba om at
generalsekretæren oversender dette til Utdanningsdirktoratet.

O-sak A: Status i arbeidet med å vurdere forholdet mellom Det internasjonale
Amatørbokseforbundets regelendringer og nasjonal lovgivning
Idrettspresidenten innledet til saken.
Det internasjonale amatørbokseforbundet (AIBA) har den senere tid vedtatt å igangsatte
innføringen av et nytt tredelt konsept der AIBA blant annet tar sikte på å fase inn
proffboksing. I tillegg har forbundet vedtatt flere regelendringer for amatørboksingen (AIBA
OlympicBoxing (AOB)), blant annet er det varslet at hjelmen skal fjernes.
Parallelt med dette har Frp fremmet et privat lovforslag (Dok 8-forslag), hvor det bes om at
regjeringen så raskt som mulig fremmer forslag til endringer i lovverket, som er tilpasset
internasjonale regler for amatørboksing, samt åpner for profesjonell boksing i Norge.
De to ovennevnte forhold støter an mot to norske lover; lov mot proffboksing (1981) og
knockoutloven (2001). Proffboksing er forbudt i Norge, mens amatørboksing er strengt
regulert etter knockoutloven med tilhørende forskrifter. Loven gjelder for all kampaktivitet i
Norge. Kun de som har fått tillatelse av en godkjenningsnemnd har rett til å utøve sin
kampaktivitet.
Familie- og kulturkomiteen på Stortinget avventer NIFs syn på dok. 8-forslaget. Dette
forslaget vil kunne berøre flere særidretter, og NIF vil gi sitt syn på saken etter at Idrettsstyret
har foretatt en formell behandling av hele sakskomplekset, og etter at de nødvendige
helhetlige prosesser har vært gjennomført i idrettens organisasjon.
Dersom saken skal behandles på Stortinget i løpet av 2. halvår 2012, må Idrettsstyret fatte et
vedtak i saken i løpet av 1. halvår 2012.
Idrettsstyret diskuterte ulike sider ved dette sakskomplekset, herunder muligheten for å finne
en løsning ved å tillate en større grad av dispensasjoner fra Knock-out loven.
Flere av Idrettsstyrets medlemmer påpekte de etiske og verdimessige implikasjoner ved denne
saken, og mente at disse elementene må grundig inkorporeres i den videre saksbehandlingen.
Idrettsstyret stilte seg undrende til at AIBA kun ønsker å innfase hjelmfri proffboksing for
mannlige boksere. Det var derfor enighet om at NIF skriver et brev til AIBA og ber om
begrunnelsen for at de foreslår ulik behandling av kvinnelige og mannlige boksere.

Det ble videre vist til at 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.
Idrettsstyret ba generalsekretæren om å komme tilbake med denne saken i løpet av første
halvår 2012.

O-sak B: Ledermøtet og evt. ekstraordinært Idrettsting
Idrettspresidenten innledet til saken.
NIFs Ledermøte i 2012 er vedtatt avholdt 8. til 9. juni 2012 på Rica Hell Hotell i Stjørdal.
Ekstraordinært Idrettsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet
om innkalling av tinget. Dette betyr at dersom Idrettsstyret skal innkalle til et ekstraordinært
Ting må dette skje senest den 9. mai 2012, og sakene/dokumentene som skal behandles må
være med i /følge innkallingen.
Idrettsstyret diskuterte ulike saker som kan være aktuelle å sette på agendaen til et evt.
ekstraordinært Idrettsting. Hvilke saker som evt. skal gjøres til gjenstand for en ekstraordinær
tingbehandling, må bestemmes på IS-møte nr. 9 (2011-2015). NIF har så langt ikke mottatt
tilstrekkelig nok formelle henvendelser fra organisasjonen til å kunne utløse et ekstraordinært
Idrettsting, i henhold til NIFs lover.
Idrettsstyret var enige om at organisasjonen, herunder også Idrettstyret, må ha tilstrekkelig
med tid i forkant for å drøfte de sakene som evt. kommer på agendaen. I følge NIFs lov er det
bl.a. et enstemmig Idrettsstyre som kan innkalle til et ekstraordinært Idrettsting.
Når det gjelder saken om et evt. OL/PL 2022 på et ekstraordinært Idrettsting, så ble det
opplyst av NIFs juridiske rådgiver, Morten Johnsen, at Idrettstinget skal vurdere saken, men
at Idrettsstyret fatter endelig vedtak saken.
Idrettsstyret var enige om at NIF innkaller til Ledermøte 2012, og at Idrettsstyret fatter et
vedtak relatert til hvorvidt OL/PL 2022-saken skal vurderes på et ekstraordinært Idrettsting, i
IS-møte nr. 9 (2011-2015). Det er et mål for Idrettsstyret at Ledermøtet og et evt.
ekstraordinært Idrettsting gjennomføres over maksimalt 2 dager.

O-sak C: Status i organisasjonsutvalgets arbeid
Idrettspresidenten orienterte i saken.
Idrettsstyret har fått oversendt referater og dokumenter som har vært behandlet i
organisasjonsutvalget.

Idrettspresidenten anså høydehussaken som ferdigbehandlet i organisasjonsutvalget. Den vil
nå bli sendt til generalsekretæren, som så vil måtte ta den videre til Idrettsstyret.
Neste møte i organisasjonsutvalget er 05.03.2012.
Til IS-møte nr. 9 (2011-2015) vil det bli en statusgjennomgang for alle de politisk oppnevnte
utvalgene.

O-sak D: Idrettspolitisk oppfølgingsarbeid
Generalsekretæren orienterte i saken.
Saken vedr. endring av tippenøkkelen er den viktigste idrettspolitiske oppfølgingssaken pr.
tiden. NIF har en god kontakt med Regjeringen i dette spørsmålet.
Det er nærliggende å anta at den bebudede Stortingsmeldingen om idrett avventes til denne
spesifikke saken har funnet sin politiske løsning.
Idrettsstyret påpekte at selve innfasingstakten av inntektene til idretten fra en evt. endret
tippenøkkel er et viktig idrettspolitisk spørsmål. Idrettsstyret var også tydelige på at en endret
tippenøkkel vil være et viktig strategisk bidrag relatert til å bevare spillmonopolet i Norge.
Det har vært utøvd et betydelig tverrpolitisk påvirkningsarbeid i denne saken fra idrettens
side.
Idrettsstyret understreket at det er viktig å følge opp Regjeringens lovnad om at det totalt skal
tilføres kr. 1.2 mrd til momskompensasjon for frivilligheten i Norge. Her må idretten ha et
godt strategisk samarbeid med de andre frivillige organisasjonene.
Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om Idrettspresidentens og generalsekretærens møte
med Norsk Tippings ledelse i Hamar medio februar 2012.
Generalsekretæren vil legge frem en sak om idrettens arbeid frem mot Stortings- og
Sametingsvalget 2013, i løpet av første halvår 2012.

O-sak E: YOG 2012 i Innsbruck
Rådgiver Guro Lium (Chef de Mission for den norske troppen i YOG 2012),
idrettsstyremedlem Karette M. Wang Sandbu (Secondee i YOG 2012s organisasjonskomité)
og spesialrådgiver/prosjektleder Magnus Sverdrup (leder for det norske observatørkorpset
under YOG 2012) orienterte Idrettsstyret, ut fra sine respektive ståsteder under YOG 2012,
om sine erfaringer fra YOG 2012 i Innsbruck.

Idrettsstyret var enige om at erfaringene som ble beskrevet må brukes aktivt i den videre
planleggingen for YOG 2016 på Lillehammer.
For Olympiatoppen vil det bli viktig å bruke fremtidige YOG til å jobbe helhetlig og
langsiktig med fremtidige topptrenere, og at særforbundene i så henseende må utfordres.
Det vil bli skrevet en rapport basert på de ovennevnte erfaringene som vil bli oversendt
Idrettsstyret, Lillehammer Youth Olympic Games Organising Committee (LYOGOC) og
IOC.

O-sak F: YOG 2016
Generalsekretæren orienterte i saken.
Styret for LYOGOC ble offentliggjort 24.02.2012. Styret består av 8 personer og er:
Siri Hatlen (styreleder, oppnevnt av staten)
Gerhard Heiberg (IOCs representant)
Inge Andersen (NIFs representant)
Synnøve Brenden (Lillehammer kommunes representant)
Siren Sundby (oppnevnt av staten)
Lotte Bråthen (oppnevnt av staten)
Mari Rosenvinge Nygård (oppnevnt av staten)
Bjørn Brenna (oppnevnt av staten)
Det jobbes fra NIFs, statens og Lillehammer kommunes side med å utarbeide de endelige
vedtektene for selskapet. Selskapsetableringen må formelt være på plass ultimo mars 2012.

O-sak G: Med idretten mot homohets
Prosjektleder i ”Med idretten mot homohets”, Håvard Øvregård, orienterte i saken.
Dette prosjektet starta opp 01.05.2007 og ble drevet av NIF i samarbeid med Norsk
Folkehjelp og LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersonar.
Prosjektet mottok støtte frå Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) / Barne-, ungdomsog familiedirektoratet (Bufdir) på om lag halvparten av prosjektkostnadene. Selve prosjektet
ble avsluttet 31.12.2009.
Etter prosjektslutt har arbeidet blitt integrert i NIFs ordinære kompetansearbeid, med en
fagrådgiver i 20% stilling. Gjennom tilgjengelig kompetanse og erfaring støtter NIF
særforbund og idrettskretser i deres arbeid med å ta opp temaet i egen organisasjon.
NIF ble forøvrig tildelt årets ”Stå på videre-pris” på Gaygalla 2012 for det verdi- og
holdningsskapende arbeidet som er gjort i forbindelse med prosjektet (ref. O-sak C i IS-møte
nr. 7, 2011-2015).

Prosjektet har høstet mange lovord frå ulike homoorganisasjoner og frå det offentlige. ”Med
idretten mot homohets” er det mest omfattende homoprosjektet utenfor offentlig forvaltning
og homoorganisasjoner i Norge.
Idrettsstyret uttrykte stor tilfredshet med jobben som er gjort gjennom dette prosjektet, samt at
prosjektet representerer en viktig del av det verdiarbeidet idretten har satt fokus på. Det blir
viktig at erfaringane og kompetansen ivaretas gjennom idrettens trenerutdanning, og ved at
særforbundene inntar tydelige standpunkter i relasjon til homohets i sine
konkurransereglementer.

O-sak H: Styrets årsberetning 2011 - disposisjon
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte i saken.
Generalsekretæren vil til IS-møte nr. 9 (2011-2015) ferdigstille Styrets årsberetning for 2011
til Idrettsstyret. Utkastet vil bli basert på disposisjonen som ble vedlagt styrepapirene i denne
saken, samt de innspill som kom fra Idrettsstyret i IS-møte nr. 8 (2011-2015).

O-sak I: Idrettsstyrets representasjon
Idrettsstyrets medlemmer redegjorde for den siste tidens representasjonsoppdrag.
Annet:
Neste idrettsstyremøte gjennomføres 29.03.2012 i Hamar i forbindelse med VM i
kjelkehockey.
Den 28.03.2012 avvikler NIF og NIHF et stort seminar i Hamar relatert til idrett for
funksjonshemmede.
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