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IS-sak 111: Protokoll IS-møte 11 og 12 (2011-2015). Referat fra presidentskapsmøtet
04.06.2012
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte nr. 11 (2011-2015).
Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte nr.12 (2011-2015) med de endringer som
fremkom i møtet.
Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøtet 04.06.2012 til orientering.

IS-sak 112: Evaluering av OL/PL 2012 og fremtidige prioriteringer ved Olympiatoppen
Toppidrettssjef Jarle Aambø tiltrådte idrettsstyremøtet under denne saken.
IOC-medlem Gerhard Heiberg innledet med de foreløpige betraktninger fra IOC relatert til
gjennomføringen av OL 2012 i London. IOC er meget godt fornøyd med gjennomføringen av
disse lekene.
Videre orienterte generalsekretæren om at NIFs hospitalityoppgaver under OL 2012 i London
har blitt løst på en meget tilfredsstillende måte. Markedspartnere, representanter fra
særforbundene, og representanter fra Regjeringen og KUDs embetsverk har alle gitt fine
tilbakemeldinger relatert til hvordan de har blitt tatt hånd om av NIFs representanter under
lekene. Slottet var representert med HKH Kronprinsen og HKH Kronprinsessen under OL.
Generalsekretæren berømmet NIFs arrangementssjef, Elisabeth Seeberg, for håndteringen av
NIFs hospitalityprogram. I tillegg ble Gerhard Heibergs hjelp gjennom kontakten med IOC og
enkelte særskilte arrangementer trukket positivt frem.
Idrettspresidenten gjennomgikk deretter de norske idrettsprestasjonene under OL i London, og
toppidrettssjefen orienterte Idrettsstyret om forberedelsene frem mot London 2012. Disse
forberedelsene har ifølge toppidrettssjefen forløpt på en god og positiv måte for den norske

troppen. Olympiatoppen valgte Toppidrettssenteret ved Sognsvann som
hovedforberedelsesbase til årets OL i London.
Saken vedr. evaluering av OL/PL 2012 og fremtidige prioriteringer ved Olympiatoppen ble
diskutert i Presidentskapet 15.08.2012. Da var også toppidrettssjef Jarle Aambø tilstede og
redegjorde for Olympiatoppens egen evaluering av forberedelser og gjennomføring av OL/PL
2012, ref sak D i møtet 15.08.2012; "Oppsummering og evalueringsprosesser vedr. OL 2012".
En gjennomgang av de fremtidige prioriteringene i norsk toppidrettsarbeid bør iverksettes
også med hensyn til at det nå har kommet en ny stortingsmelding om idrett (Stortingsmelding
nr. 26 (2011-2012), ”Den norske idrettsmodellen”), hvor det foreslås en endring av
tippenøkkelen i idrettens favør – fra dagens 45,5 % til 64 %. Idrettsstyret må således ha en
bevissthet rundt hva dette innebærer for de fremtidige økonomiske prioriteringene relatert til
norsk toppidrett. I tillegg kommer en ny dimensjon som Olympiatoppen må hensynta i sitt
fremtidige strategiske arbeid; forberedelser og gjennomføring av Ungdoms-OL (Nanjing 2014
og Lillehammer 2016). Forberedelser og gjennomføring av disse arrangementene kan ikke
sees adskilt fra det vedtatte ”Ungdomsløftet” i norsk idrett (ref. Idrettspolitisk Dokument
2011-2015, kap. 1.2). Videre vil det være nødvendig å se nærmere på de økonomiske
behovene relatert til den paralympiske satsingen i regi av Olympiatoppen. Dette er forøvrig
tidligere beskrevet i brev fra NIF til KUD av 28.09.2011 og 22.11.2011.
Et evt. OL/PL 2022 i Oslo (ref. O-sak B i dette IS-møtet) vil også ha sin naturlige plass i en
fremtidsrettet analyse av norsk toppidrett, da all erfaring tilsier at vertsnasjonen får et
prestasjonsløft relatert til tiden før, under og etter å ha arrangert et OL/PL på hjemmebane.
Dette gjennomgikk generalsekretæren i dette IS-møtet.
Idrettspolitisk dokument 2011-2015 sier om Toppidretten (pkt 1.4):
Toppidretten, med dens funksjonsfriske og funksjonshemmede utøvere, skal videreutvikles
for å kunne konkurrere i et internasjonalt miljø og opprettholde Norges posisjon som en
ledende idrettsnasjon, ved at:
-

Olympiatoppen videreutvikles som nasjonalt senter for trening og prestasjon og
treningsmulighetene på høyt internasjonalt nivå styrkes
ny kunnskap og forskning styrkes og integreres i det praktiske arbeidet
utøverne sikres et helhetlig trenings- og utdanningstilbud både sentralt, regionalt og
lokalt

På Idrettstinget ble styrking av toppidretten prioritert som mål i IPD 2011-2015: ”Det er av
stor betydning for Norge å ha en toppidrett som skaper store opplevelser for folket og
samtidig gir idrettsungdommen noe å identifisere seg med. Det krever stadig fornyelse om en
skal opprettholde Norges posisjon som ledende toppidrettsnasjon. Norsk idrett skal ta vare på
og forsterke våre fortrinn. Norsk idrett vil derfor styrke den toppidrettsfaglige forskningen og
utviklingsarbeidet som grunnlag for fremtidens toppidrett. Unge talenter må sikres et helhetlig
treningstilbud, og de beste må sikres treningskvalitet på internasjonalt toppnivå.”

Idrettsstyret var enige i at det er et felles ansvar for norsk idrett å følge opp ambisjonene om at
Norge skal være en ledende toppidrettsnasjon, slik det er beskrevet i Idrettspolitisk Dokument
2011-2015. I den sammenheng er det viktig å få belyst hvorvidt det er olympiske idretter
Norge burde ha forutsetninger for å lykkes i hvor vi dag ikke lykkes, samt se på om både de
økonomiske og kompetansemessige ressurser virker slik de skal relatert til Olympiatoppens
prioriteringer og arbeid.
Nøkkeltallsrapporteringen fra særforbundene, idrettskretsene og NIF viser at det anvendes
ca. kr. 660 millioner i norsk idrett til det som kan karakteriseres toppidrett, og det som
særforbundene selv rapporterer innenfor kategorien toppidrett. Ved Olympiatoppen er det pr.
31.12.2011, 49,35 årsverk (faste og midlertidig ansatte). Olympiatoppen har for 2012 en
budsjettmessig total kostnadsramme på 137,1 millioner (inkl. OL/PL-kostnader).
En overordnet analyse av fremtidige prioriteringer innenfor norsk toppidrett, samt en
evaluering av forberedelser og gjennomføring av OL/PL 2012, er ikke bare et spørsmål om en
analyse av Olympiatoppens virksomhet, men også om det ansvar som de enkelte særforbund
har i relasjon til sitt spesifikke toppidrettsansvar.
Norge står nå i en reell brytningstid hvor utviklingen både nasjonalt og internasjonalt tilsier at
den prestasjonsrettede idrettssatsingen i Norge må ses på i et fremtidsrettet perspektiv.
Idrettsstyret var enige om at Idrettsstyrets representant i Toppidrettsutvalget, Tom Tvedt, får
et ansvar for å lede en arbeidsgruppe som skal se nærmere på de utfordringer norsk toppidrett
står overfor. Idrettsstyremedlem Tom Tvedt og generalsekretæren utarbeider et mandat for et
arbeids- og evalueringsutvalg, og vil fremlegge forslag til mandat og sammensetning for
presidentskapet.
Den overordnede målsettingen for utvalget må være at norsk idrett skal møte fremtidens
internasjonale utfordringer og at Norge totalt sett, sommer og vinter, skal være en ledende og
innovativ toppidrettsnasjon.
Økonomiske prioriteringer og innsatsområder samt kompetansemessige utfordringer må stå
sentralt i arbeidet i tillegg til utviklingen av en ny, bærekraftig og fremtidsrettet
toppidrettssatsing med dens funksjonsfriske og funksjonshemmede utøvere.
Arbeids- og evalueringsutvalget må sikres en bred kompetansemessige sammensetning fra
flere sentrale fagområder, og utvalget bør ikke bestå av mer enn 10 - 12 personer.
Videre understreket Idrettsstyret at Paralympics 2012 inkorporeres i all evaluering, når dette
er avsluttet i London i september.
I tillegg vises det til høring om spillemidler for 2013, hvor Idrettsstyret forutsetter at de behov
som tidligere er definert fra Olympiatoppen og avsendt til Kulturdepartementet, blir prioritert
ved tildeling av spillemidler for 2013. Olympiatoppen har tidligere definert at dette arbeidet
må styrkes med kr. 20.000.000,- pr. år, ref. NIFs brev til KUD av 28.09.2012, og til
IS-sak nr. 28 i IS-møte nr. 4 (2011-2015).

Vedtak:
1. Toppidrettssjefen iverksetter og leder NIFs interne evalueringsarbeid i tråd med
etablert planverk, erfaringer og rutiner; herunder høring av alle som har deltatt i
troppen av utøvere, trenere, ledere og støtteapparat med definerte og etablerte
oppgaver, særforbund som har deltakere representert, samt alle fagmiljøer som har
vært involvert i planleggingen, forberedelsene og gjennomføringen av OL/PL 2012.
Rapporten må hensynta alle deltakernes prestasjoner under OL/Paralympics 2012.
Toppidrettssjefen bes også om en vurdering av idretter og øvelser hvor Norge ikke var
representert i London, og hvilket potensial som evt. ligger i disse idrettene.
Toppidrettssjefen leverer rapporten til generalsekretæren innen 25.10.2012.
Generalsekretæren bes om at Idrettsstyret gis en gjennomgang av dette i styremøtet
06.11.2012.
2. Idrettsstyret oppnevner i tillegg et arbeids- og evalueringsutvalg som skal se på
hvordan norsk idrett skal møte fremtidens internasjonale toppidrettsutfordringer, og
gi en beskrivelse av hvordan Norge totalt sett, sommer og vinter, skal være en ledende
og innovativ toppidrettsnasjon.
Utvalget må komme med konkrete forslag til toppidrettens mål og arbeid i
Ungdomsløftet til norsk idrett, og evne å sette YOG 2016 Lillehammer inn i denne
satsingen.
Økonomiske prioriteringer og innsatsområder, samt kompetanse- og ledelsesmessige
utfordringer og langsiktige strategier for norsk toppidrett, må stå sentralt i dette
arbeidet – i tillegg til utviklingen av en ny fremtidsrettet og bærekraftig
toppidrettsutøver- og trenergenerasjon.
Arbeids- og evalueringsutvalget skal hente sin kompetanse og utvalgsmedlemmer fra:
- Toppidrettsutvalget
- Trenere, ledere og aktive med betydelig toppidrettserfaring og som har
dokumenterbare resultater
- Forskningsmiljø relatert til trening, ledelse og toppidrettskulturell organisering
- Lederkompetanse fra annen relevant virksomhet
- 1 - 2 sekretær- og fasilitetsfunksjoner
Utvalget må bestå av maksimum 10-12 personer. Utvalget avlegger sin rapport til
generalsekretæren innen 26.11.2012. Generalsekretæren tilrettelegger for
behandling i Idrettsstyret 05.12.2012.
3. Idrettsstyrets toppidrettsansvarlig, Tom Tvedt, gis i oppdrag å utarbeide forslag til
endelig mandat og sammensetning for utvalget. Idrettsstyret ber om at
Presidentskapet, idrettsstyremedlem Tom Tvedt og generalsekretæren snarlig
oppnevner utvalget og vedtar endelig mandat for utvalget.

IS-sak 113: NIFs internasjonale arbeid – felles nordisk skolering av internasjonale
representanter
På Nordisk møte på Åland i 2011 besluttet de nordiske landene å gå videre med å se på
muligheten for å opprette en felles nordisk internasjonal skolering. ”Working Group on the
Nordic International Education” har jobbet videre med saken i løpet av 2011-2012.
Den evt. fremtidige nordiske internasjonale skoleringen vil erstatte den tidligere norske
internasjonale skoleringen. NIF har til nå utdannet nærmere 100 personer i temaer relatert til
internasjonal representasjon, nettverksbygging og lobbyisme fra 2006 frem til 2012. Den
felles nordiske internasjonale skoleringen har som formål å utdanne nordiske representanter i
temaer, som kan bidra til at representantene oppnår internasjonale posisjoner i diverse
idrettsorganisasjoner.
Budsjettrammen for skoleringen (2 budsjettår) vil totalt være EURO 120 000 (NOK 960 000),
hvorav NIFs andel vil være totalt NOK 240 000 over en toårsperiode. Idrettsstyremedlem
Astrid Waaler Kaas stilte spørsmål vedr. den budsjettmessige dekningen for bevilgningen.
Generalsekretæren vil inkorporere disse kostnadene i NIFs to kommende budsjettår; 2013 og
2014.
Idrettsstyret var enige om å gå inn for deltakelse i en felles nordisk internasjonal skolering
sammen med de øvrige nordiske landene.
Vedtak:
NIF går inn for å ta del i den felles nordiske internasjonale skoleringen sammen med de
øvrige nordiske landene, og setter av EURO 30 000 (NOK 240 000) over en toårsperiode
(2013-2014) for pilotprosjektet i NIFs budsjetter for perioden.
IS-sak 114: NIFs internasjonale arbeid – felles nordisk stilling i Brussel
På Nordisk møte på Åland i 2011 besluttet de nordiske landene å gå videre med å se på
muligheten for å opprette en felles nordisk stilling, som skal jobbe for de nordiske landenes
felles interesseområder innen idrettsfeltet. Working Group on the Nordic Policy Officer har
jobbet videre med saken i løpet av 2011-2012.
De nordiske landene ønsker å gå sammen om å opprette stillingen ”Nordic Policy Officer”,
som fysisk plasseres i Brussel på Europeiske olympiské komiteers EU-kontor (EOC EU
Office).
Stillingen vil hovedsakelig fokusere på EU-relaterte idrettssaker sett fra et nordisk
interesseperspektiv, men vil også fungere som en koordinator for andre nordiske
samarbeidssaker.
Stillingen foreslås i første omgang som en treårig prosjektstilling (2013-2015), og vil etter
denne perioden tas opp til diskusjon vedrørende utvidelse av prosjektperioden. Hvert av de
fem nordiske landene bidrar med en årlig sum på 21 300 EUR (170 000 NOK) over
treårsperioden, totalt 63 900 EUR. (510 000 NOK), for å finansiere stillingen.

I den perioden vi er inne i nå, hvor Norge skal arrangere YOG 2016 og vi er i en OL/PL 2022
søkerprosess, vurderer Idrettsstyret det som særskilt viktig at NIF bidrar til et godt og
fremtidsrettet nordisk samarbeid.
Idrettsstyret gir den norske delegasjonen, som drar til nordisk møte på Island medio
september 2012 (ref. O-sak D i dette IS-møtet), en fullmakt til å si ja til å delta i
finansieringen og samarbeidet om denne felles stillingen. Idrettsstyremedlem
Astrid Waaler Kaas stilte spørsmål vedr. den budsjettmessige dekningen for bevilgningen.
Generalsekretæren vil evt. inkorporere disse kostnadene i NIFs tre kommende
budsjettår (2013-2015), dersom denne stillingen realiseres av de nordiske landene.

Vedtak:
Idrettsstyret er positive til forslaget om å opprette stillingen ”Nordic Policy Officer”, men tar
endelig beslutning i forbindelse med nordisk møte på Island medio september 2012.
Idrettsstyret ber om at den norske delegasjonen, ledet av NIFs 1. visepresident Jorodd
Asphjell, gir en tilbakemelding innen IS-møte nr. 15 (2011-2015).

IS-sak 115: Videre oppfølging av Stortingsmelding nr. 26 (2011-2012)
I forbindelse med NIFs Ledermøte på Stjørdal den 08.06.2012, presenterte Kulturministeren
Stortingsmelding nr. 26 (2011-2012), ”Den norske idrettsmodellen”. Ledermøtet samlet seg
om en uttalelse, som ble sendt Kulturdepartementet 15.06.2012.
Idrettsstyret var enige om at NIF tar initiativ til et snarlig møte med Regjeringen rundt
endringen av tippenøkkelen, og behovet for en rask implementering av denne. I tillegg ba
Idrettsstyret presidentskapet følge opp Regjeringens arbeid med de to
momskompensasjonsordningene. Et slikt initiativ vil også bli tatt overfor Stortingets Familieog kulturkomité i denne saken. NIF vil understreke overfor Regjeringen og Stortinget
viktigheten av at Norsk Tippings totale spillportefølje må ha sin forankring i Tippenøkkelen,
og at Norsk Tippings spill og dets netto overskudd må fordeles ut fra denne, slik at man
unngår en kannibalisering av den spillpolitikk som har vært ført i over 60 år i Norge.
I forbindelse med Idrettsstyrets dialogmøter, som avholdes 19., 20. og 24. september 2012
(ref. O-sak I i dette IS-møtet), vil det bli lagt opp til plenumsdiskusjon om det videre
prioriterte arbeidet med stortingsmeldingen. Dette kan også være et tema for Kretsledermøtet
på Gjøvik 14.-16.09.2012.
Etter IS-møte nr. 14 (2011-2015) den 26.09.2012, vil NIF sende ut saken vedr. idrettens
oppfølging av stortingsmeldingen på en bred intern høring i organisasjonen, og NIF vil ta med
innspillene som her fremkommer til Familie- og kulturkomiteens høringsarbeid i saken.

Vedtak:
1. Generalsekretæren utarbeider, til styremøtet 26.09.2012, på bakgrunn av uttalelsen fra
NIFs Ledermøte 2012 samt innkomne uttalelser fra organisasjonen, et utkast til en
overordnet uttalelse fra NIF ang. Stortingsmelding nr. 26 (2011-2012).
2. NIF tar initiativ til et snarlig møte med Regjeringen (kulturministeren og
finansministeren) og Stortingets Familie- og kulturkomité vedr. endringen av

tippenøkkelen og behovet for en rask implementering av denne. I tillegg ba Idrettsstyret
presidentskapet følge opp Regjeringens arbeid med oppfyllelse av løftene relatert til de to
momskompensasjonsordningene.
3. NIF vil understreke overfor Regjeringen og Stortinget viktigheten av at Norsk Tippings
totale spillportefølje må ha sin forankring i Tippenøkkelen, og at Norsk Tippings spill og
dets netto overskudd må fordeles ut fra denne, slik at man unngår en kannibalisering av
den spillpolitikk som har vært ført i over 60 år i Norge.

IS-sak 116: Stortings- og sametingsvalget 2013
Stortings- og sametingsvalget avholdes 09.09.2013.
Det vises til IS-sak 98 i IS-møte nr. 10 (2011-2015), til O-sak C i IS-møte nr. 11 (2011-2015)
og til O-sak F i IS-møte nr. 12 (2011-2015).
I forbindelse med de to foregående valgene (2009 og 2011) har det vært nedsatt en politisk
arbeidsgruppe, som har jobbet med den strategiske planleggingen av idrettens
valgkamparbeid. I disse gruppene har det vært representanter fra Idrettsstyret, særforbundene
og idrettskretsene. NIF har stilt sekretærressurser til rådighet for gruppene.
Idrettsstyret understreket at Stortingsmelding nr. 24 (2011-2012), ”Den norske
idrettsmodellen”, danner en politisk plattform for idrettens arbeid inn mot Stortings- og
sametingsvalget 2013. Arbeidsgruppen skal også hensynta den idrettspolitiske plattform i det
vedtatte IPD (2011-2015).
Idrettsstyret utpekte idrettsstyremedlemmene Oddvar Johan Jensen og Anne Irene Myhr til å
lede dette politiske arbeidet. Generalsekretæren utpeker nødvendige sekretærressurser fra
administrasjonen.

Vedtak:
Idrettsstyret vedtok at det skal opprettes en politisk arbeidsgruppe som skal jobbe med
idrettens overordnede strategi frem mot Stortings- og sametingsvalget 2013.
Arbeidsgruppen får følgende sammensetning:
- To representanter fra Idrettsstyret
- To representanter fra politisk nivå i særforbundene
- To representanter fra politisk nivå i idrettskretsene
- NIF stiller med sekretærressurser til arbeidsgruppen. Generalsekretæren utpeker disse.
Presidentskapet får mandat til å forespørre og oppnevne representantene fra henholdsvis
idrettskretsene og særforbundene. Fra Idrettsstyret vil idrettsstyremedlemmene Oddvar Johan
Jensen og Anne Irene Myhr lede arbeidet.
Idrettsstyret vedtok følgende overordnede mandat for arbeidsgruppen:
- Arbeidsgruppen skal utarbeide en overordnet strategi for idrettens arbeid inn mot Stortingsog sametingsvalget 2013.
- Arbeidsgruppen skal fremlegge konkrete forslag til operative tiltak for idrettens arbeid inn
mot Stortings- og sametingsvalget 2013.
- Arbeidsgruppen skal avgi sine råd og innspill til NIFs generalsekretær, som tar dette videre

for diskusjon i presidentskapet og Idrettsstyret.
Det skal rapporteres jevnlig til Idrettsstyret vedr. status og fremdrift i arbeidet med Stortingsog sametingsvalget 2013.

IS-sak 117: Søknad om opptak av ny idrett i Norges Cykleforbund
NIFs juridiske rådgiver, Morten Johnsen, innledet til saken.
Norges Cykleforbunds (NCF) ting vedtok 25.-26.02.2012 å opprette eget grenutvalg for
idretten ”Trial”, og har søkt Idrettsstyret om godkjenning av opptak av denne idretten.
Trial er organisert under det internasjonale sykkelforbundet (UCI) og det europeiske
sykkelforbundet (UEC). Ved opptak av Trial, som en idrett under NCF, vil NCF være den
landsomfattende organisasjonen som organiserer Trial i Norge. I søknaden fra NCF fremgår
det at forbundet anser at Trial oppfyller alle kriteriene i NIFs lov § 1-2. I tillegg avholdes det
VM og World Cup, samt uoffisielt NM for Trial. Idrettsstyret er enig i NCFs vurdering.
Videre anser Idrettsstyret at Trial oppfyller kravet til å være en ”ny” idrett innenfor
organisasjonen, både fordi den skiller seg vesentlig fra de øvrige idrettene som NCF
organiserer, og fordi den bringer inn nye medlemmer til organisasjonen.
Idrettsstyret bemerket at begrepet trial brukes også innenfor andre idretter og ba
generalsekretæren avsjekke med NCF at begrepet er normalt anvendt brukt i den
internasjonale sykkelsporten.
Ved godkjenning blir den nye idretten en formell idrett organisert innenfor NIF.
Godkjenningen gir imidlertid ikke automatisk rett til grentilskudd etter tilskuddsmodellen. For
å oppnå grentilskudd må idretten i tillegg oppfylle flere kriterier, blant annet et
minimumskrav til antall idrettslag og medlemmer.
Vedtak:
Idrettsstyret godkjente opptak av idretten Trial i Norges Cykleforbund,
jf. NIFs lov § 6-3.

IS-sak 118: Idrettsrådskonferanse 2013
Det har i de siste årene blitt arrangert nasjonale idrettsrådskonferanser annet hvert år. Siste
idrettsrådskonferanse ble arrangert i 2011 i Drammen.
I forbindelse med presidentskapsmøtet 15.08.2012, ref. sak E, ble det avholdt et eget møte
med styreleder og daglig leder for idrettsrådene i h.h.v. Kristiansand, Bergen, Tromsø og
Asker. Et av agendapunktene til møtet var mulighetene for en nasjonal idrettsrådskonferanse i
2013.
Idrettsstyret mener at en nasjonal idrettsrådskonferanse vil være en god arena for å informere
om og diskutere sentrale idrettspolitiske spørsmål med representanter for landets idrettsråd.

Det vil være naturlig at en konferanse i 2013 avholdes i Kristiansand, da det lokale
Idrettsrådet har signalisert en konkret interesse for dette. Kristiansand har ikke vært arrangør
av denne konferansen tidligere og står slik sett for tur.
Idrettstyret gav presidentskapet og generalsekretæren mandat til å nedsette en gruppe, med
representanter fra NIF, idrettsråd og idrettskretser som kan planlegge gjennomføringen av
konferansen, herunder endelig konferansetidspunkt, sted og program.
For 2013 budsjetteres med kr. 175.000,- som NIFs bidrag for å gjennomføre en
idrettsrådskonferanse.
Vedtak:
Idrettstyret vedtok at det skal avholdes en nasjonal idrettsrådskonferanse i 2013.
Generalsekretæren bes hensynta gjennomføringen av en idrettsrådskonferanse i NIFs budsjett
for 2013. NIFs bidrag til konferansen verdisettes til kr. 175.000,-.
Idrettsstyret gav presidentskapet og generalsekretæren mandat til å nedsette en gruppe som
skal planlegge gjennomføringen av konferansen, herunder endelig konferansetidspunkt, sted
og program.
Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret med saken i løpet av høsten 2012.

IS-sak 119: Idrettens folkehelsearbeid
Med bakgrunn i føringer lagt i Idrettsmeldingen (St.meld 26, 2011-2012, ”Den norske
idrettsmodellen”) og NIFs egne mål i IPD 2011-2015, mener Idrettsstyret det bør utarbeides
en strategi for idrettens folkehelsearbeid (ref. IS-sak nr. 70 i IS-møte nr. 8, 2011-2015).
Viktige punkter som naturlig bør belyses i en slik strategi er:
Økonomi – Hvordan skal idretten arbeide for å øke tilførselen av eksterne og
forutsigbare økonomiske midler? Hvordan skal idretten videre arbeide overfor lokale,
regionale og sentrale myndigheter for at idretten skal finne sin naturlige plass i
realiseringen av Samhandlingsreformen?
Frivillige og arbeidsgiveransvar – Ekstra arbeid vil kreve større behov for arbeidskraft
og flere frivillige.
Naturlige samarbeidspartnere – Med bakgrunn i at vi i IPD har definert at idretten skal
være en del av en bred samfunnsallianse for å redusere fysisk inaktivitet i Norge, bør
strategien definere viktige samarbeidspartnere.
Kompetanse – Har idretten kompetanse til å utføre et forsvarlig folkehelsearbeid?
Faglig og kompetansemessig utvikling på området må beskrives.
Idrettsstyret ba generalsekretæren påstarte arbeidet med et utkast til overordnet
folkehelsestrategi.
Idrettsstyret valgte Idrettsstyremedlemmene Astrid Waaler Kaas og Anne Irene Myhr til å
utgjøre en idrettspolitisk referansegruppe relatert til arbeidet. Idrettsstyret vil også forespørre
idrettskretsene og særforbundene om å foreslå en kandidat hver til denne referansegruppen.
Idrettens folkehelsearbeid er plassert operativt i NIFs utviklingsavdeling.

Idrettsstyret besluttet at det skal arrangeres et internt seminar som skal være åpent for alle som
arbeider med folkehelse innenfor idrettsorganisasjonen, fortrinnsvis idrettskretsene og
særforbundene. Til dette seminaret inviteres alle tilskuddsmottakere av folkehelsemidler for
2012.
Videre besluttet Idrettsstyret at det skal arrangeres et nasjonalt seminar våren 2013, og mulige
målgrupper for seminaret er: medlemsorganisasjonene, offentlige myndigheter og
samarbeidspartnere på et politisk og faglig nivå. Idrettsstyret mener det er strategisk riktig å
invitere inn flere nasjonale samarbeidspartnere for å få en god faglig tyngde i konferansen.
Temaene for seminaret bør knyttes opp mot punktene i NIFs folkehelsestrategi og ha basis i
vedtatt IPD (2011-2015).
I Idrettspolitisk dokument 2011-2015 (IPD) er det definert mål for ”Idrett og folkehelse” i
kapittel 5. Med tanke på synliggjøring av området og kommunikasjon med det offentlige på
alle nivåer har NIF utarbeidet utkast til en brosjyre om idrettens folkehelsearbeid. Målgruppen
for brosjyren er idrettsorganisasjonen, samarbeidspartnere og det offentlige på
alle nivåer.
Idrettsstyret ga konkrete råd om hvilke andre folkehelsetiltak i idrettens regi som bør
fremheves i en slik brosjyre.
Samhandlingsreformen gir både muligheter og setter rammer for det kommunale
folkehelsearbeidet i fremtiden. En god forståelse av reformenes bakgrunn og intensjoner er
viktig for idrettsorganisasjonen for å få mest mulig ut av ressursene i samarbeidet mellom
idretten og det offentlige.
Vedtak:
1) Generalsekretæren utarbeider en overordnet strategi for idrettens folkehelsearbeid, basert
på de retningslinjer som ble gitt av Idrettsstyret i IS-møte nr. 13 (2011-2015).
2) Idrettsstyremedlemmene Astrid Waaler Kaas og Anne Irene Myhr vil utgjøre en
idrettspolitisk referansegruppe relatert til arbeidet. Idrettsstyret vil også forespørre
idrettskretsene og særforbundene om å foreslå en kandidat hver til denne referansegruppen.
3) NIF skal arrangere et internt folkehelseseminar for idrettsorganisasjonen i november
2012, samt et nasjonalt folkehelseseminar våren 2013.

IS-sak 120: Styrehonorarer
Idrettspresidenten fratrådte under behandlingen av denne saken.
Generalsekretæren viste til IS-sak 4 i IS-møte nr. 1 (2011-2015), hvor Idrettsstyret vedtok
honorarer innenfor vedtatt budsjett. I det nevnte IS-møtet nedsatte Idrettsstyret en gruppe som
skulle evaluere honorarene.
Gruppen består av idrettsstyremedlemmene Karette Wang Sandbu, Astrid Waaler Kaas og
Tom Tvedt, samt generalsekretær Inge Andersen. Gruppen avholdt et møte den 20.08.2012.
Idrettsstyret var enige i de anbefalingene som den ovennevnte evalueringsgruppen fremla, og
det var således enighet om å oppjustere Idrettspresidentens honorar fra kr. 400.000,- pr. år til
kr. 500.000,- pr. år, med virkning fra 01.05.2012. Det var også enighet om å oppjustere

honoraret til øvrige medlemmer av Idrettsstyret med kr. 10.000,-, fra kr. 40.000,- pr. år til
kr. 50.000,- pr. år, med virkning fra 01.01.2013.
Videre var Idrettsstyret enige om å oppjustere honorarene til 1. og 2. visepresident også med
kr. 10.000,- fra kr. 150.000,- pr. år til kr. 160.000,- pr. år, med virkning fra 01.01.2013.
Idrettspresidentens honorar justeres tilsvarende med kr. 10.000,- fra og med 01.01.2013. Fra
da vil presidentens årlige honorar være kr. 510.000,-.

Vedtak:
Idrettsstyret vedtok følgende honorarer innenfor vedtatt budsjett:
Presidenten: kr 500.000,- på årsbasis, gjeldende fra 01.05.2012. I tillegg kommer
kr. 50.000,- i fast bilgodtgjørelse pr. år.
1. visepresident: kr 160.000,- på årsbasis, gjeldende fra 01.01.2013. I tillegg kommer
kr. 50.000,- i fast bilgodtgjørelse pr. år.
2. visepresident: kr 160.000,- på årsbasis, gjeldende fra 01.01.2013. I tillegg kommer
kr. 50.000,- i fast bilgodtgjørelse pr. år.
Øvrige idrettsstyremedlemmer: kr. 50.000,- på årsbasis, gjeldende fra 01.01.2013.
Idrettspresidentens honorar justeres tilsvarende med kr. 10.000,- med virkning fra
01.01.2013. Presidentens honorar vil da fra 01.01.2013 på årsbasis være
kr. 510.000,-.

IS-sak 121: Norges Basketballforbund (Opprinnelig O-sak G)
Idrettsstyret besluttet, på bakgrunn av sakens alvorlige karakter, å omgjøre saken fra en
orienteringssak til en vedtakssak. Opprinnelig O-sak G ble derved omgjort til IS-sak 121 i
møte nr. 13 (2011-2015).
Saken har tidligere vært til behandling i Idrettstsyret ved følgende anlendinger:
IS-sak nr. 84 i IS-møte nr. 9 (2011-2015)
IS-sak nr. 97 i IS-møte nr. 10 (2011-2015)
O-sak B i IS-møte nr. 11 (2011-2015)
Norges Basketballforbund (NBBF) har ikke avlevert regnskapsprognose til NIF innen
tidsfristen 20.08.2012 (ref. vedtak i IS-sak nr. 84 i IS-møte nr. 9, 2011-2015).
Dette nødvendiggjør at NIF må gjennomgå alle NBBFs styre- og kontrollkomitéprotokoller
siden deres siste gjennomførte Ting, samt å gjennomgå alle økonomiske tiltak NBBF evt. har
iverksatt og evt. ikke har iverksatt i den angjeldende perioden fra siste Ting.
Vedtak:
Da Norges Basketballforbund (NBBF) ikke har avlevert regnskapsprognose innen angitt
tidsfrist (20.08.2012), ber Idrettsstyret om at generalsekretæren gjennomgår alle NBBFs
styre- og kontrollkomitéprotokoller siden deres siste gjennomførte Ting.
Idrettsstyret gir videre fullmakt til generalsekretæren om å gjennomgå alle økonomiske tiltak
NBBF evt. har iverksatt og evt. ikke har iverksatt i den angjeldende perioden fra siste Ting.

Generalsekretæren bes om å gjennomføre nødvendige møter med NBBFs øverste valgte og
administrative representanter, og generalsekretæren bes om å avrapportere til Idrettsstyret i
IS-møte nr. 14 (2011-2015), 26.09.2012, i saken.
Idrettsstyret gir videre fullmakt til generalsekretæren om å gjennomgå alle økonomiske tiltak
NBBF evt. har iverksatt og evt. ikke har iverksatt i den angjeldende perioden fra siste Ting.
Generalsekretæren bes om å gjennomføre nødvendige møter med NBBFs øverste valgte og
administrative representanter, og generalsekretæren bes om å avrapportere til Idrettsstyret i
IS-møte nr. 14 (2011-2015), 26.09.2012, i saken.

O-sak A: YOG 2016
IOC- og idrettsstyremedlem Gerhard Heiberg innledet til saken.
Lillehammer 2016 rapporterte på status for YOG 2016-planene til IOC Session 25.07.2012 i
London (ref. O-sak D i IS-møte nr. 12, 2011-2015). Heiberg orienterte om at avrapporteringen
har blitt godt mottatt av IOC, og at IOC er godt fornøyd med fremdriften i prosjektet.
Leder av IOC YOG 2016 Coordination Commission, IOC-medlem Angela Ruggiero, gav på
vegne av kommisjonen meget gode tilbakemeldinger vedr. YOG 2016.
Generalsekretæren, som også er styremedlem i LYOGOC AS (ref. O-sak E i IS-møte nr. 6,
2011-2015), orienterte om at utfordringen relatert til at IOCs ekstraordinære bidrag som er
øremerket bygging og drift av deltakerlandsbyen, opprinnelig var planlagt utbetalt i EURO
(13,5 mill. EURO), nå er avklart. IOC vil utbetale det opprinnelig avtalte beløpet som
pr. 27.10.2010 var på kr. 108 millioner, i sin helhet i norske kroner. Dette medfører ingen
valutarisiko for Norge. Det har vært en meget god kontakt mellom IOC og NIF i disse
forhandlingene.
Det vil være en naturlig konsekvens at NIF og Lillehammer kommune, som har signert HCC
av 07.12.2011, selv følger direkte opp tilskuddet fra IOC mot SOPP/USBL (tidligere LOBB).
IOC har i møter av 01.05 – 02.05.2012 med NIF, Lillehammer kommune og LYOGOC på
Lillehammer, sagt seg villig til å diskutere en løsning som innebærer at deres ekstraordinære
økonomiske bidrag ytes til NIF fremfor til LYOGOC. I brev til NIF av 13.07.2012
fremholder KUD at departementet ikke har merknader til hvem som måtte bli mottaker og
videreformidler av det nevnte ekstraordinære pengebidraget.
Det vil bli utarbeidet en egen avtale på dette området mellom NIF, Lillehammer kommune og
LYOGOC.
I tillegg utarbeides en egen trepartsavtale mellom SOPP/USBL, NIF og LYOGOC, hvor
SOPP/USBLs ansvar for å realisere studentboligene klart fremkommer.

O-sak B: OL/PL 2022
NIFs organisasjonssjef, Erik Eide, orienterte Idrettstyret om organiseringen i Oslo kommune
relatert til arbeidet med utarbeidelsen av en statsgarantisøknad for et evt. OL/PL 2022 i Oslo.
Prosjektet er pr. tiden organisert som en egen midlertidig etat i Oslo kommune. Eli Grimsby,
tidligere direktør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, er ansatt som direktør for etaten
”Oslo2022”. Det er videre skrevet kontrakt med konsulentselskaper som skal bistå Oslo
kommune i det operative arbeidet relatert til å utferdige en søknad om statsgaranti.
NIF vil avsette de nødvendige personellmessige ressurser for å sikre at idrettens interesser og
behov relatert til et OL/PL i Oslo, koordineres og ivaretas på en kvalitativt god måte.
Generalsekretæren ser det som naturlig og hensiktsmessig at en gruppe nøkkelpersoner i NIFs
administrasjon med kompetanse relatert til olympiske søknadsprosesser, får et særlig ansvar
for den videre oppfølgingen av både 2022-prosessen og YOG 2016-arbeidet.
Idrettsstyret var enige om å invitere Oslo 2022 til å informere om status i prosjektet i
forbindelse med Idrettsstyrets dialogmøter 19., 20. og 24. september 2012.
I tillegg presiserte generalsekretæren viktigheten av den politiske kontakten mellom NIFs
presidentskap og den politiske ledelsen både i Oslo kommune og det som vil være de
samarbeidende kommunene og fylkeskommunene.

O-sak C: NIFs internasjonale engasjement
Denne saken vil komme opp i bred sammenheng på et idrettsstyremøte senere høsten/vinteren
2012.
O-sak D: Nordisk møte på Island 13.-16.09.2012
Nordisk møte 2012 skal avholdes på Island, Hveragerdi, 13.-16. september 2012. NIF
representeres på møtet ved idrettsstyremedlemmene Jorodd Asphjell, Marcela Montserrat
Fonseca Bustos og Oddvar Johan Jensen, samt NIFs kommunikasjonssjef, Per Tøien, og NIFs
internasjonal rådgiver, Julie Ravlo.
Følgende organisasjoner er til stede: Idrettsforbundene (herunder de olympiske og
paralympiske komiteer der disse evt. måtte være separate enheter) i Sverige, Finland,
Danmark, Island, Åland, Grønland, Færøyene og Norge.
Ref. for øvrig IS-sakene 113 og114 i dette IS-møtet.

O-sak E: Kretsledermøtet 14.-16.09.2012
Kretsledermøtet høsten 2012 arrangeres 14.-16.09.2012 på Strand Hotel Gjøvik.
Oppland Idrettskrets er vertskap for høstens kretsledermøte.

Det vil være 6 hovedtema under årets kretsledermøte:
Idrett og folkehelse/idrett i skolen
Ungdomsløftet i norsk idrett
Idrettslagenes virksomhet og hvordan støtte denne
Idrettskretsenes virksomhet
Oppfølging av Stortingsmelding nr. 24 (2011-2012), ”Den norske idrettsmodellen”
Stortings- og sametingsvalget 2013

O-sak F: Status i arbeid med revisjon av WADA-koden
NIFs jurister Henriette Hillestad Thune og Morten Johnsen redegjorde for saken.
Revisjon av WADA-koden:
Idrettsstyret har i Idrettsstyremøte nr. 8, 2012 (sak nr. 71) behandlet revisjon av WADAkoden av 2009. På bakgrunn at dette sendte NIF inn sine innspill til WADA til første
revisjonsrunde. Andre runde av revisjonsprosessen er i gang. Den nye versjonen (WADAkoden 2015 1.0) har vært på åpen høring, og det er etablert en arbeidsgruppe som består av
representanter fra NIF, ADN, KUD, Utøverkomiteen og Dopinglaboratoriet. Gruppen skal
gjennomgå versjon 1.0 samt eventuelle høringsinnspill.
WADA-koden 2015, 1.0, inneholder en rekke endringer, blant annet at et middel først skal tas
inn på dopinglisten hvis det kan ha en prestasjonsfremmende effekt. Det er også foreslått å
fjerne B-prøven, og at utøvere som tas i doping skal kunne utestenges i de påfølgende
olympiske leker. NIF er blitt hørt med et forslag om en utvidelse fra 2 til 4 år for
førstegangsovertredelse blant annet for EPO, anabole steroider mv., og at 3 advarsler for
brudd på reglene om utøverinformasjon i løpet av 12 måneder (p.t. 18 mnd) skal vurderes som
mulig brudd på koden.
Primo september vil NIF/ADN invitere til et informasjonsmøte, hvor det blir en gjennomgang
av de endringsforslagene som fremgår av versjon 1.0, av innkomne forslag fra organisasjonen
etter avslutningen av den åpne høringen, og av arbeidsgruppens foreløpige forslag til innspill
til WADA-koden. I neste idrettsstyremøte 26.09.2012 presenteres et saksfremlegg til
Idrettsstyrets møte med forslag til vedtak til endelige innspill fra NIFs side til den nye
versjonen. Innspillene vil bli inngitt til WADA innen høringsfristen 10. oktober.
Kriminalisering av doping:
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut et høringsforslag om å kriminalisere erverv,
besittelse og bruk av visse dopingmidler. Departementet foreslår å kriminalisere alle
dopingmidler som står på Legemiddelverkets dopingliste, og ikke kun tyngre stoffer. Det er
bare den bruken som skjer ”uten lovlig adkomst” som skal være forbudt. Dersom stoffene er
ervervet i samsvar med reglene i legemiddelloven og forskriftene til loven, for eksempel ved
kjøp av legemiddel på resept, vil brukeren ha lovlig adkomst til stoffene eller preparatene.

Dokumentet er sendt på høring i organisasjonen med høringsfrist 10.09.2012. NIFs
generalsekretær utformer et saksfremlegg til Idrettsstyrets møte 26.09.2012 med forslag til
vedtak til høringsinnspill til Kulturdepartementet.

O-sak G: Norges Basketballforbund (Omgjort til IS-sak 121)
Ble omgjort til IS-sak nr. 121 - se IS-sak nr. 121 i IS-møte nr. 13 (2011-2015).

O-sak H: Orientering fra Knockoutnemda
Idrettspresidenten innledet til saken.
Med ref. til IS-sak 101 i IS-møte 10 (2011-2015), ble Knockoutnemda invitert til Idrettsstyret
for å redegjøre for ulike aspekter knyttet til deres arbeid.
Til stede i IS-møtet var alle nemndas medlemmer og varamedlemmer:
Leder, Niels Kiær (jurist)
Jessica Stenvol (dommer i taekwondo)
Ingunn Rise Kirkeby (doktor, hjernekirurg og nevrolog)
Knut Wester (varamedlem, professor emeritus i nevrokirurgi)
Morten Hekneby (varamedlem, overlege i psykiatri)
Trude Myklebust (varamedlem, jurist)
Knockoutnemdas leder, jurist Niels Kiær, orienterte om at den gjeldende knockoutloven ble
vedtatt av Stortinget i 2002. Knockoutnemda ble opprettet i 2001. Formelt sett er nemda et
offentlig forvaltningsorgan.
Godkjenningsnemndas mandat fremkommer av forskriftens § 2:
"Godkjenningsnemnda skal bestå av leder og to medlemmer med personlige varamedlemmer
oppnevnt for fire år av gangen. Samlet må nemndas medlemmer ha kompetanse om
medisinske og kamptekniske forhold. Nemndas leder skal være jurist.
……………
Godkjenningsnemnda kan gi godkjenning til organisert kampaktivitet som tillater knockout,
dersom kampaktiviteten utøves i overensstemmelse med bestemmelsene i denne forskrift.

Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker skal gjelde for
godkjenningsnemndas virksomhet. Nemndas vedtak skal som hovedregel foreligge senest
innen tre måneder etter at søknad er mottatt."

I følge nemda, så er langt de fleste av kampaktivitetene som er omfattet av loven aktiviteter
som i dag er organisert under NIF-paraplyen. Dispensasjoner fra knockout-loven gis oftest i
de idrettene hvor det er minst sjanse for slag og spark mot hodet.
Medlem av nemda, Ingunn Ride Kirkeby, redegjorde for de medisinske farene ved
kampaktiviteter hvor det forekommer slag og spark mot hodet. Forskning viser at det er
forbundet en fare ved å bli eksponert for dette – det være seg innen amatør- og profesjonelt
organiserte kampaktiviteter. Erfaring viser at nye forskningsmetoder avdekker nye
faremomenter relatert til slag og spark mot hodet innenfor organiserte kampaktiviteter.
IOC- og idrettsstyremedlem Gerhard Heiberg opplyste at han har ledet ”Reform Commission”
i International Boxing Association (AIBA). Internasjonalt er det et økt press i retning av at
boksehjelmen bør fjernes i kampsammenheng – dette også innen olympisk boksing. Dette er
en utfordrende sak for IOC, og Heiberg ønsker en videre kontakt med den norske
knockoutnemda for å sikre at det foreligger god vitenskapelig innsikt relatert til den videre
behandlingen av dette sakskomplekset internasjonalt, også i IOC. IOC-president Jacques
Rogge avholdt et møte med idrettspresident Børre Rognlien og Heiberg under YOG 2012 i
Innsbruck, januar 2012.
Idrettsstyret ga uttrykk for at de i fortsettelsen av behandlingen av den såkalte boksesaken vil
måtte ha kontakt med Knockoutnemnda.

O-sak I: Idrettsstyrets dialogmøter
Med ref. til IS-sak nr. 100 i IS-møte nr. 10 (2011-2015) og til IS-sak nr. 105 i
IS-møte nr. 11 (2011-2015), så vil Idrettsstyret gjennomføre dialogmøter med særforbundene
og idrettskretsene, i Oslo, på følgende tidspunkter:
Onsdag 19.09.2012 kl. 16.30
Torsdag 20.09.2012 kl. 16.30
Mandag 24.09.2012 kl. 16.30
Generalsekretæren vil sende ut invitasjon og agenda til særforbundene og idrettskretsene i
løpet av uke 36.

O-sak J: Norske OL-medaljer i 1904
NIF er av "idrettshistoriker" Tom A. Schancke gjort oppmerksom på at Norge kan ha krav på
å få tilgodeskrevet to gull i fribryting fra sommer-OL i St.Louis i 1904.
På bakgrunn av tilsendt dokumentasjon er det mye som tyder på at Charles Ericksen var norsk
statsborger da han vant sitt OL-gull for USA i St. Louis 1904, samt at Bernhoff Hansen heller
ikke var amerikansk, men norsk statsborger i 1904.
Idrettsstyret mener at dette er en sak som bør undersøkes nærmere, og NIF vil derfor henstille
OL-museet på Lillehammer om å foreta nærmere undersøkelser før det rettes en evt.
henstilling til IOC i saken.

O-sak K: Idrettsstyrets representasjon
Idrettsstyremedlemmene redegjorde for sine viktigste representasjonsoppgaver den siste tiden.

Eventuelt
Generalsekretæren informerte om at:
Selskapet KredittOpplysningen har gitt NIF den høyeste kredittverdighet, 6, og vurderer den
finansielle status som sterk og at de juridiske forhold er upåklagelige, ref. Rapport av
14.08.2012 fra KredittOpplysningen.
Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 13 (2011-2015) kl. 16.00.
”Åpen time” ble gjennomført etter avsluttet idrettsstyremøte.
"Åpen time" ble i sin helhet streamet og tilgjengeliggjort på idrett.no.
Neste idrettsstyremøte avholdes i Oslo 26.09.2012.

