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Sak 259: Protokoll fra IS-møtene 35 og 36 (2011-2015). Referat fra
presidentskapsmøtene 15.05.2014 og 12.06.2014.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møtene nr. 35 og 36 (2011-2015), med de endringer
som fremkom i møtet.
Idrettsstyret tok referatene fra presidentskapsmøtene 15.05.2014 og 12.04.2014 til
orientering.

Sak 260: Tiltaksplan for bekjempelse av doping
NIFs juridiske sjef, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken.
Idrettsstyret ga i IS-møte nr. 19 (2011-2015), sak nr. 158, generalsekretæren i oppdrag å
oppnevne et utvalg, som skal utarbeide en samlet plan for bekjempelse av doping i idretten.
Utvalget avga sin rapport 29.11.2013. Rapporten ble fremlagt for Idrettsstyret i
IS-møte nr. 28, sak nr. 218 (2011-2015). For å sikre en god forankring i organisasjonen,
besluttet Idrettsstyret å sende rapporten på høring.
Rapporten har nå vært på høring i organisasjonen.
Tiltaksplanen inneholder 49 forslag til tiltak som spenner over en rekke fagområder.
Generalsekretæren anbefaler at Idrettsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å
prioritere de ulike tiltakene i rapporten inkludert nye tiltak fremmet i høringsprosessen og
eventuelt supplere med nye tiltak ved behov.

Idrettsstyret understreket at det er viktig at hvert enkelt særforbund er bevisst sitt spesifikke
ansvar innenfor sin idrett på dette området. Våre nasjonale særforbund må følge opp sine
internasjonale forbund med tanke på en offensiv vedr. oppfølging av antidopingarbeidet.
NIF har et særskilt ansvar i å følge opp kontakten med Antidoping Norge og IOC i denne
sammenhengen.
Vedtak:
Generalsekretæren gis fullmakt til å sluttføre arbeidet med å utarbeide en helhetlig
tiltaksplan mot doping i idretten, herunder prioritere de ulike tiltakene i utvalgets rapport og
supplere med nye tiltak ved behov.

Sak 261: Fullmaktshierarki
NIFs juridiske sjef, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken.
Idrettsstyret er NIFs høyeste myndighet mellom Idrettstingene. Idrettsstyrets har
beslutningsmyndighet, dvs. myndighet til å treffe beslutninger og vedtak på NIFs vegne.
Idrettsstyret har også myndighet til å binde og representere NIF utad (signatur- og
representasjonsrett).
For Idrettsstyret vil det ofte være hensiktsmessig å delegere beslutningsmyndigheten og
signatur-/representasjonsretten til andre. En slik delegasjon fra Idrettsstyret bør/behøver ikke
nødvendigvis å være sammenfallende.
En delegasjon kan hjemles i det enkelte vedtak som fattes av Idrettsstyret, men det er svært
praktisk at Idrettsstyret i tillegg har en generell instruks/delegasjonsreglement. Det er i så
måte grunn til å understreke at Idrettsstyret står fritt i forhold til det som fremgår av
instruksene/delegasjonsreglementet, og at styret til enhver tid kan endre instruksen eller
fravike den i enkelttilfeller.
Med henvising til referat fra Kontrollkomiteens møte 01.12.2013 og sak 24 11/15, så henstilte
Kontrollkomiteen Idrettsstyret om å se på fullmaktshierarkiet på nytt. Generalsekretæren har
nå kun adgang til å signere for kr 500 000. Rent administrativt er dette utfordrende i en så
stor økonomi som NIF har. Fullmaktsgrensen for generalsekretæren er ikke endret siden
2004. Idrettsstyret er enige om at rammene bør være tilsvarende det som gjelder ved ordinær
selskapslovgivning.
Idrettsstyret uttrykte at forslagene til nytt fullmaktshierki fremstår som balanserte, og at de
gir en god og praktisk veiledning vedr. fordeling av roller. Samtidig kompromitteres ikke
styrets ansvar slik det nå fremkommer

Vedtak:
1. Idrettsstyret vedtok å revidere instruksene for Idrettsstyret, Presidentskapet og NIFs
generalsekretær.
2. Idrettsstyret vedtok at styrets leder (president) sammen med en av nestlederne
(visepresidentene) i fellesskap har NIFs signaturrett.

Sak 262: Oversendelsesforslag fra Idrettstinget 2011 – Lovforslag nr. 51
NIFs ass. organisasjonssjef, Geir Johannessen, innledet til saken.
Idrettsstyret har i flere møter behandlet forslaget, sist i IS-møte nr. 29 (2011-2015) 20. januar
2014 i sak 229.
Idrettsstyret mener fortsatt at det ikke bør opprettes et eget organ, slik Oslo Idrettskrets
foreslår. Selv om en slik stor enhet ikke opprettes, skal selvsagt NIF fortsatt opprettholde et
konstant og vedvarende fokus på bekjempelse av økonomiske misligheter i idretten.
Hovedfokuset i dette arbeidet er å ansvarliggjøre det enkelte organisasjonsledds eget styre og
sette styret i stand til selv å forebygge og avdekke økonomiske misligheter.
Det er bl.a. produsert en egen veileder for hvordan idrettskretsene skal håndtere saker om
økonomiske misligheter. Denne er godt mottatt av idrettskretsene.
Vedtak:
1. Idrettsstyret oppretter ikke et eget organ for bekjempelse av økonomisk kriminalitet i den
form det er foreslått av Oslo Idrettskrets.
2. NIF skal ha et vedvarende fokus på bekjempelse av økonomiske misligheter med fokus på
å ansvarliggjøre det enkelte organisasjonsledds styre, og sette styrene i stand til selv å
forebygge og avdekke økonomiske misligheter.
3. Idrettsstyret ba generalsekretæren komme tilbake til Idrettsstyret med konkrete forslag til
hvordan NIF kan sikre at idrettskretsene får en kvalitativ god veiledning i dette saksfeltet.

Sak 263: Oversendelsesforslag fra Idrettstinget 2011 – Lovforslag nr. 51
NIFs ass. organisasjonssjef, Geir Johannessen, innledet til saken.
På Idrettstinget i 2011 fremmet Møre og Romsdal Idrettskrets et lovforslag knyttet til NIFs
lov 5-5 (1) bokstav b). Forslaget ble trukket og oversendt idrettsstyret for videre behandling
Idrettsstyret må ta stilling til hvordan forslaget skal behandles.
Det er viktig å sikre en mer lik og helhetlig ordning relatert til representasjonsrett på
idrettskretsting. Pr. i dag har like under halvparten av idrettskretsene lagsrepresentasjon på
sine Ting. I dag er det eneste kravet at idrettsrådene skal være representert.
Idrettslagene bør kunne gis rett til direkte representasjonsrett, noe som igjen vil kunne bidra

til en mer helhetlig representasjonsordning på idrettskretsnivå, samt at idrettsdemokratiet
derigjennom kan styrkes nedenfra. Idrettsstyret ber generalsekretæren komme tilbake i
IS-møte 40 (2011-2015) med forslag til løsning, med det ovennevnte som utgangspunkt.
Vedtak:
1. Idrettsstyret vil fremme forslag på Idrettstinget om å endre NIFs lov § 5-5, slik at
idrettslagene blir direkte representert på idrettskretstingene.
2. Generalsekretæren bes om å komme tilbake med et konkret forslag til ny lovtekst i
tilknytning til i den ordinære lovrevisjonsprosessen fram mot Idrettstinget i 2015.

Sak 264: Extrastiftelsen
Generalsekretæren innledet til saken.
ExtraStiftelsen har siden 2013 arbeidet for å få innlemmet Extraspillet i Norsk Tippings
ordinære spillportefølje. Det foregår pr. tiden forhandlinger mellom KUD og Extrastiftelsen.
23.04.2014 (ref. sak C) ble det avholdt møte mellom NIFs presidentskap og styret i
ExtraStiftelsen, hvor denne muligheten ble diskutert. En slik endring vil i praksis bety at
ExtraStiftelsen blir en fjerde overskuddsmottaker.
Idrettsstyret stiller seg bak at Extraspillet tas inn i en fastere spillramme i Norsk Tipping
(NT). Dette vil styrke enerettsmodellen uten at det økonomisk går utover idrettens
pengestrømmer fra NT.
På kort sikt bør Extrastiftelsen ikke inngå i den ordinære tippenøkkelen. I stedet bør
Extrastiftelsen motta en årlig forhåndsbestemt kompensasjon fra Norsk Tipping.
Idrettsstyret vil anbefale en overgangsordning frem til 31.12.2019.
Idrettsstyret forutsetter at Extrastiftelsens kompensasjon beregnes på en slik måte at
hverken Extrastiftelsen eller dagens mottakere av midler fra tippenøkkelen påvirkes av
endringen.
På lengre sikt vil det være ryddig om ExtraStiftelsen innlemmes som ordinær mottaker av
midler fra tippenøkkelen. Med en overgangsordning på 5 – fem – år (2015-2019), så vil
Extrastiftelsen kunne innlemmes i Tippenøkkelen fra og med 01.01.2020.

Vedtak:
1. NIF vil bidra i arbeidet for at Extraspillet blir inkludert blant spillene som inngår i Norsk
Tippings spillportefølje.
2. Extrastiftelsen mottar en årlig forhåndsbestemt kompensasjon fra Norsk Tipping. Det
forutsettes at denne beregnes på en slik måte at hverken Extrastiftelsen eller dagens
mottakere av midler fra tippenøkkelen påvirkes negativt av endringen.

3. I et langsiktig perspektiv bør ExtraStiftelsen med nåværende formål innlemmes som
ordinær mottaker av midler fra tippenøkkelen, forutsatt at Enerettsmodellen opprettholdes
slik NIF kjenner den pr. dags dato

Sak 265: Spillemiddelsøknaden 2015
NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.
Tildelingen for 2013 og 2014 fra Kulturdepartementet (KUD) til NIF var ikke i tråd med
NIFs spillemiddelsøknader for disse årene, og i 2014-tildelingen ble signalene fra NIFs
Ledermøte ikke hensyntatt i den endelige tildelingen fra KUD.
I søknaden for 2015 blir det fra NIFs side viktig å understreke en klar forventning om at
KUD hensyntar lønns- og prisvekst i sin tildeling til idrettsorganisasjonen. Det faktum at
dette ikke har vært hensyntatt i de senere år, har særlig gitt seg negative utslag på post 1
(tilskudd til NIF sentralt og idrettskretsene) og post 2 (tilskudd til særforbundene).
Idrettsstyret var enige om at NIF i spillemiddelsøknaden for 2015 må synliggjøre en
økonomisk prioritering, pålydende særskilt kr. 20.000.000,-, av idrett for funksjonshemmede,
ref. også O-sak B i IS-møte nr. 37, 2011-2015, samt de vedtak på området som foreligger fra
Idrettstinget i 2011, samt de prioriteringer for denne målgruppen som er nedfelt i
Stortingsmelding nr. 26, «Den norske idrettsmodellen».
Vedtak:
1. Høringsutkastet til søknad om spillemidler gjennom Norges idrettsforbund (NIF)
godkjennes med de innspill som fremkom under møtet.
2. Idrettsstyret vil, i lys av den negative realutviklingen i tilskudd av spillemidler til
organisasjonen de siste årene, arbeide for en forsvarlig og nødvendig opptrapping av
tilskuddet til NIF til 633,3 millioner, helt i tråd med Ledermøtets opptrappingsplan fra 2013
og den pågående endringen av tippenøkkelen. Da er prioriteringen av idrettsanlegg og lokale
aktivitetsmidler fortsatt godt ivaretatt innenfor hovedfordelingen.
3. Idrettsstyret vil videre styrke arbeidet med idrett for funksjonshemmede på alle nivåer i
organisasjonen gjennom en egen målrettet ramme på 20 millioner. Denne kommer i tillegg til
de ordinære postene, men skal fordeles mellom disse for å styrke arbeidet på de respektive
områdene i henhold til IPD (2011-2015).
4. Utkastet til søknad sendes ut på høring til idrettskretsene og særforbundene med
høringsfrist 31. august 2014. Utkastet og mottatte innspill fra organisasjonen, diskuteres
under dialogmøtene mellom Idrettsstyret, idrettskretsene og særforbundene i september 2014.
Deretter behandles søknaden på siste styremøte i september 2014.
5. Søknad om spillemidler for 2015 oversendes fra NIF til KUD innen 1. oktober 2014.

Sak 266: NIFs innspill – ordning med kostnadskrevende anlegg
Idrettspresidenten innledet til saken.
NIF har mottatt brev fra Kulturdepartementet (KUD), datert 11.04.2014, med forslag til
innretning på ordningen og herunder hvilke spesifikke anleggstyper og tilskuddssatser som
skal gjelde.
Idrettsstyret behandlet forslag til fremtidig innretning av ordningen med ekstra tilskudd til
kostnadskrevende anlegg i IS-møte nr. 26 (ref. IS-sak 201, 2011 – 2015) 23.09.2013.
Anleggspolitisk utvalg behandlet saken 16.09.2013.
Kulturdepartementets høringsbrev til ordning avviker i stor grad fra Idrettsstyrets
daværende innstilling. Idrettsstyret mener det er spesielt viktig at NIF beholder
innstillingsretten til hvilke anleggstyper som skal omfattes av ordningen, og hvilke
tilskuddssatser som skal gjelde. Dette har vært et velfungerende prinsipp i denne ordningen,
og dette sikrer at de til enhver tid ulike idretters konkrete behov og ønsker blir førende for
NIFs innstilling, og at Idrettsstyret på denne måten er sitt ansvar bevisst og respekterer at
Idrettsstyret representerer på demokratisk vis hele idrettsorganisasjonen.
Anleggspolitisk utvalg behandlet KUDs forslag i møte 05.06.2014 og er av samme
oppfatning.
Saken har vært behandlet i anleggsutvalget, og generalsekretærens innstilling støtter opp
under utvalgets innstilling.
Vedtak:
NIF opprettholder sitt syn medelt Kulturdepartementet i brev datert 15. oktober 2013 om at
idrettsorganisasjonen, gjennom NIF, skal ha innstillingsrett overfor Kulturdepartementet på
hvilke anleggstyper som skal motta ekstra tilskudd fra Anleggspolitisk program –
kostnadskrevende anlegg, og på tilskuddets størrelse.
Idrettsstyret avviser derfor Kulturdepartementets konkrete forslag til hvilke anleggstyper og
tilskuddssatser som skal gjelde for perioden 2014 – 2017, og at den velfungerende ordningen
fortsetter, som ivaretar en helhetlig og nasjonal idrettspolitikk, og at alle idretter har
mulighet til å bli vurdert ved søknader.

Sak 267: Videre prosess - Folkehelsestrategien
Presidenten innledet til saken.

Idrettsstyremedlem og leder av NIFs folkehelseutvalg, Astrid Waaler Kaas, orienterte om
status i arbeidet med folkehelsestrategien («Aktiv Inspirasjon»), og hvordan dette arbeidet
skal følges opp i tiden som kommer.
Høringsdokumentet vedr. folkehelsestrategien ble bredt diskutert på NIFs Ledermøte i
Bergen ultimo mai 2014. Der fremkom det et ønske fra organisasjonen om å bli ytterligere
involvert i denne prosessen. Idrettsstyret finner det derfor naturlig at strategien tas opp til ny
behandling i Idrettsstyret i IS-møte 40 (2011-2015). Deretter vil strategien bli lagt frem ved
NIFs Folkehelseseminar i Trondheim 26.11.2014.
Vedtak:
Med bakgrunn i at Ledermøtet ønsket ytterligere involvering før endelig strategi vedtas,
utsetter Idrettsstyret behandlingen av idrettens strategi for et mer fysisk aktivt samfunn –
Aktiv inspirasjon - til oktobermøtet 2014. Folkehelseutvalget bes fortsette sitt arbeide i
henhold til det framlagte forslag til tidsplan.

O-sak A: O-sak A: Valnesfjord Helsesportsenter
Administrerende direktør ved Valnesfjord Helsesportsenter (VHSS), Øyvind Tvedt, orienterte
Idrettsstyret om drift og aktiviteter ved Valnesfjord Helsesportsenter.
Kulturminister Thorhild Widvey og politisk rådgiver i Kulturdepartementet, Catharina
Munthe, var tilstede ved denne orienteringen.
Helsesportsenteret har et fokus på rehabilitering gjennom fysisk aktivitet, og finansieres av
Helse Nord og NAV. Det tilbys aktiviteter innenfor blant annet riding, svømming, kajakk,
klatring, sykling, orientering, el-innebandy, samt en stor bredde av vinteraktiviteter på snø og
is for senterets ca. 900 årlige brukere.
VHSS er en privat, non-profitt og ideell stiftelse som tilbyr habilitering, rehabilitering og
arbeidsrettet rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå. I tillegg er VHSS et viktig
kompetanse- og forskningssenter på sine fagområder.

O-sak B: Seminar «Idrett i funksjonshemmedes tegn»
Det ble det avholdt et seminar på Valnesfjord Helsesportsenter som rettet fokus på hvordan
utvikle idretten og fysisk aktivitet for funksjonshemmede gjennom et samarbeid mellom
idretten, rehabiliteringsinstitusjoner og samfunnet for øvrig.
Flere av innlederne på seminaret understreket behovet for et nært samarbeid mellom idretten
og offentlige instanser på området idrett og aktivitet for funksjonshemmede, herunder behov
for gode ledsagerordninger og gode ordninger relatert til aktivitetsutstyr.
Fra NIF holdt Idrettspresident Børre Rognlien, generalsekretær Inge Andersen, rådgiver

Tore Aasen Øderud og fagkonsulent Birgit Skarstein innlegg.
Kulturminister Thorhild Widvey utfordret i sitt innlegg norsk idrett på å prioritere denne
gruppen. Gjør idretten det, vil Kulturdepartementet være positive til dette. Hun var meget
tydelig på at den eneste farbare veien er en full integrering av funksjonshemmede i norsk
idrett – det eksisterer intet annet alternativ. Kulturdepartementet vil jobbe for at de involverte
departementene koordinerer seg på dette fagfeltet.
Videre understreket Kulturministeren at norsk toppidrett for funksjonshemmede har vist vei i
det å integrere funksjonshemmede og funksjonsfriske utøvere, og oppfordret idretten til å
følge toppidrettens eksempel på hvordan integrering kan skje i praksis. Kulturministeren var
også tydelig på at et fremtidig samarbeid mellom NIF og Special Olympics også vil bli støttet
av Statsråden.

O-sak C: OL/PL 2022
Presidenten innledet til saken.
Generalsekretæren følger nå operativt opp behovet for informasjon til særforbundene og
idrettskretsene, som ble etterlyst på Ledermøtet i Bergen ultimo mai 2014. Det er pr. tiden
sendt ut tre nyhetsbrev til organisasjonen. Disse legges ut på idrett.no, og sendes ut til alle
særforbundene og idrettskretsene, og til Oslo kommune. Nyhetsbrevene har vært en suksess
og vil bli videreført.
Generalsekretæren har sikret at NIF har tilgjengelige ansattressurser på jobb gjennom hele
sommeren, for å sikre at NIF er i stand til både å være på offensiven i saken i det offentlige
rom.
Generalsekretæren orienterte om at det er nærliggende å tro at det vil bli behov for at OLprosjektet må anvende kortvarige vikariater for å opprettholde stabilt arbeid om OL/PL 2022prosjektet. Samarbeidet med Oslo kommune er målrettet og har utviklet seg på flere plan –
også gjennom at vi nå trolig vil bli offisielt utpekt som Candidate City.
IOC fatter sin beslutning om hvilke søkerbyer som blir akseptert som såkalte «Candidate
Cities» den 07.07.2014. Det er nærliggende å tro at Oslo vil være en av byene som velges
som Candidate City. Generalsekretæren vil representere NIF i Lausanne ved denne
anledningen.
NIF gjennomfører ukentlige møter med idrettskretsene med tanke på å informere og følge
opp OL/PL 2022-saken. Idrettskretsene har vært meget viktige så langt i prosessen, og vil
fortsette å være det i tiden som kommer.

O-sak D: YOG 2016
Generalsekretæren orienterte i saken.
Det ble 21. og 22.05.2014 gjennomført møter mellom LYOGOC og IOC YOG 2016
Coordination Commission, ledet av IOC-medlem Angela Ruggiero. NIF var tilstede med
generalsekretær Inge Andersen, organisasjonssjef Erik Eide, spesialrådgiver Magnus
Sverdrup og rådgiver i Utviklingsavdelingen Kathrine Godager.
IOCs rapport fra møtet foreligger nå, og den er meget positiv. IOC har full tillit til jobben
som utføres av LYOGOC, og den støtten som norsk idrett gjennom NIF gir til prosjektet.
IOC-president Thomas Bach gjennomførte også et offisielt besøk på Lillehammer og Hamar
medio mai, og møtte mange unge representanter for YOG 2016, samt LYOGOC.
Økonomistyringen i LYOGOC er solid, og LYOGOC-styret ledes av Siri Hatlen.
Med ref. til O-sak B i IS-møte 33 (2011-2015), så orienterte generalsekretæren om status i det
pågående arbeidet relatert til arbeidet å finne gode løsninger på utfordringer knyttet til bl.a.
snøproduksjonskapasitet i Hafjell. Norges Skiforbund, Alpinco, Øyer kommune.
Kulturdepartementet og NIF har en konstruktiv og god dialog i denne saken.

O-sak E: Lovrevisjon Idrettstinget 2015
NIFs juridiske sjef, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken.
Idrettsstyret fikk en gjennomgang av status i arbeidet med å revidere NIFs lov frem mot
Idrettstinget 2015, og status i arbeidet med å implementere den nye WADA-koden (2015) i
NIFs lov kapittel 12.
Når det gjelder lovrevisjon frem mot Idrettstinget i 2015, så har endringene to formål; løse
ulike konkrete utfordringer i organisasjonen og forbedringer/justeringer etter den omfattende
lovrevisjonen på Idrettstinget i 2011.
Lovutvalget har allerede behandlet de fleste lovendringene og i vil på sitt neste møte i august
gjennomgå de resterende forslagene. Endringsforslagene vil deretter bli sendt på høring i
organisasjonen før de presenteres for Idrettsstyret. Noen av forslagene har også blitt
presentert og diskutert på NIFs lov- og domseminar i 2013, idrettskretsenes
saksbehandlerseminar våren 2014 samt på årets Bislett Games-seminaret der NIFs lovutvalg,
NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg deltok.
I oktober 2013 vedtok World Anti-Doping Agency (WADA) en ny kode (WADA-koden
2015). Den nye koden trer i kraft 1. januar 2015. Endringene fra forrige versjon inkorporeres
i kapittel 12. Idrettsstyret har lovhjemmel til å vedta endringene som midlertidige
lovendringer iht. NIFs lov § 1-5 (2).

En arbeidsgruppe bestående av representanter for Antidoping Norge (ADN), påtalenemnda i
ADN og NIFs juridiske seksjon har utarbeidet et forslag hvor de nye endringene er integrert i
eksisterende kapittel 12 i NIFs lov.
Gruppens utkast til nytt kapittel 12 vil bli oversatt til engelsk og oversendt WADA i løpet av
sommeren for en uformell forhåndsgodkjenning av WADA. Endringsforslagene vil bli
fremmet for Idrettsstyret i løpet av høsten 2014. NIF vil deretter, i samarbeid med ADN,
sørge for at informasjon om endringene blir bekjentgjort for organisasjonen.

O-sak F: NIF – sentrale seminarer og konferanser
Idrettsstyret gjennomgikk sentrale konferanser og seminarer i NIFs regi høsten 2014.06.26:


Nordisk idrettsmøte/møte med Nordisk Råd
Sted: Bergen, Scandic Ørnen Hotell
Dato: 18.-21. september



Anleggsseminar
Sted: Trondheim, Scandic Nidelven Hotell
Dato: 17.-19. oktober



Saksbehandlerseminar
Sted: Oslo, Holmenkollen Park Hotell
Dato: 23. oktober



NIFs lov- og domsseminar
Sted: Oslo, Holmenkollen Park Hotell
Dato: 24.-25. oktober



Nasjonal konferanse om idrett for funksjonshemmede
Sted: Trondheim, Clarion Hotell
Dato: 31. oktober - 1. november



Folkehelsekonferanse
Sted: Levanger, Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT) og Helseundersøkelsen i NordTrøndelag (HUNT)
Dato: 26.-27. november

I tillegg vil idrettskretsledermøte avholdes i Drammen, Comfort Hotell Union Brygge,
12.-14.september. Idrettsgalla og idrettsgallaseminar avholdes på Hamar, Scandic Hotell
Hamar og Hamar OL Amfi, lørdag 12. januar 2015.

O-sak G: Internasjonalt arbeid
Idrettspresidenten orienterte i saken.
Det er pr. tiden en betydelig aktivitet internasjonalt fra NIF.
Når det gjelder den videre oppfølgingen av Barenssamarbeidet fra NIF, så vil NIF behandle
en søknad i løpet av siste halvår 2014. Saken vil forørig bli diskutert med de andre nordiske
idrettsorganisasjonene i forbindelse med Nordisk Idrettsmøte i september 2014.
Barentssamarbeidet er for øvrig et prioritert samarbeid både fra NIF og fra Regjeringen.
Barents Winter Games 2014 i Tromsø var for øvrig en stor suksess.
NIF har i vårt utviklingssamarbeid i Sør en god posisjon inn mot Norad og i FN-systemet.
NIF har en god dialog med Utenriksdepartementet relatert til «UN Office for Sport
Development and Peace» (UNOSDP).
Gjennom tildelingen og planleggingen av YOG 2016, OL/PL 2022-prosessen og gjennom
NIFs engasjement i Olympic Agenda 2020-reformarebidet, har NIF nå en meget tett og god
kontakt med IOC.
Det er for øvrig også en betydelig internasjonal organisasjonsmessig aktivitet fra flere av
særforbundene. Eksempelvis var det 47 norske representanter tilstede under FIS-kongressen i
Barcelona fra 01. til 06.06.2014.
Idrettsstyret ønsker å diskutere nærmere det internasjonale arbeidets plass i Idrettspolitisk
Dokument for 2015-2019. Generalsekretæren vil tilrettelegge for en slik diskusjon i løpet av
høsten 2014.

O-sak H: Norges Olympiske Museum
Idrettspresidenten orienterte i saken.
Det har over en tid pågått en prosess relatert til hvordan Norges Olympiske Museum på
Lillehammer kan utvikles for fremtiden for å skape en ny vekst og kraft for OL-museet. OLmuseet er i dag lokalisert i Håkons Hall, og museet har pr. i dag fallende besøkstall og har et
behov for å få oppgradert sine lokaliteter. I den anledning har Stiftelsen Lillehammer
Museum (SLM), som er overbygningen for fem unike museer (herunder OL-museet, samt
kunnskapssenteret Norsk Håndverksinstitutt), tatt initiativ til å se nærmere på lokaliseringen
av museet.
Det har vært fremsatt to alternativer relatert til en fremtidig lokalisering av OL-museet:
 Fortsatt lokalisering i Håkons Hall.
 Flytte OL-museet til Maihaugen.

NIF har bedt styret i Norges Olympiske Museum (NOS) om en anbefaling i saken. Videre har
NIF også bedt SLM om en avklaring relatert til hvordan Lillehammer kommune, Oppland
Fylkeskommune og Kulturdepartementet forholder seg til lokaliseringsspørsmålet, herunder
også relatert til økonomiske tilskudd.

O-sak I: Anleggssaker fra Nordland IK og Østfold IK
Presidenten innledet til saken.
NIF har mottatt brev fra hhv. Nordland og Østfold Idrettskretser relatert til
anleggsfinansiering. Begge henvendelsene er behandlet av NIFs politiske anleggsutvalg.
Nordland IK
Nordland IK uttrykker bekymring for at endringen av tippenøkkelen ikke vil redusere
ventetiden på utbetaling av spillemidler tilstrekkelig, og ber om at alle fylker tildeles
minimum 33 % av omsøkt beløp noe som tilsvarer en ventetid på maksimalt to år.
NIFs estimater viser at gjennomsnittlig ventetid på utbetaling av spillemidler vil reduseres fra
3,3 år i 2013 til 2,1 år i 2015. NIF forventer en videre nedgang også etter 2015 basert på
dagens søknadsnivå. For å kunne garantere en ventetid på under to år kan det være behov for
finansiering utover midler fra Norsk Tipping, eventuelt må en redusere på tilskuddene til
andre formål.
Anleggsutvalget mente at fremtidig finansiering av idrettsanlegg, herunder størrelsen på
tilskuddssatser og ventetid på utbetaling av spillemidler er en tradisjonelt viktig idrettspolitisk
problemstilling som må diskuteres i IPD arbeidet fram mot Idrettstinget 2015.
Østfold IK:
Østfold IK mener at enkelte særforbund stiller urimelige krav til anlegg som skal brukes av
toppidretten. Dette kan føre til økonomiske problemer for anleggseier, det være seg
kommuner eller idrettslag.
NIF vil anføre at alle særforbund er autonome demokratiske organisasjoner og juridiske
enheter hvor medlemmene bestemmer hvilke krav som skal stilles til klubber og anlegg, og at
aktuelle lag burde ta opp problemstillingen i eget særforbund.
Anleggsutvalget delte dette synet, men var i tillegg opptatt av at det ikke skulle bygges for
mange store kostbare arrangementsanlegg. Utvalget var opptatt av at de forskjellige idrettene
(også) på lokalplanet burde samarbeide om utvikling og bruk av slike større anlegg.
Generalsekretæren sørger for at de to angjeldende idrettskretsene får skriftlige svar på sine
henvendelser.

O-sak J: Oppfølging av Olympiatoppen
Generalsekretæren orienterte i saken.
Når det gjelder ansettelsen og ansettelsesprosessen relatert til ny toppidrettssjef ved
Olympiatoppen, så vises det til protokoll fra IS-møte nr. 36 (2011-2015).
NIF vil nå gå inn i en prosess relatert til de øvrige ledelsesmessige ansettelsesprosessene i
Olympiatoppen. Generalsekretæren planlegger å lyse ut de aktuelle stillingene i ledergruppen
til toppidrettssjefen i løpet av august/september måned. Stillingsannonsene vil bli utarbeidet i
nært
samarbeid med toppidrettssjefen med bakgrunn i de styringssignalene som allerede
foreligger.
Høringsfristen på delrapport nr 1 - «Kortreist kvalitet» - vil bli forlenget.
Arbeidet med delrapport nr 2 – «Sammen om de store prestasjonene» - vil starte straks etter
sommerferien, og vil ha et særlig fokus på den sentrale operative organiseringen av
toppidrettsarbeidet. Styringsgruppen vil rapportere til Idrettsstyret på
IS-møte 38 (2011-2015), og presentere en skisse til innhold, arbeidsmåte og framdrift i
arbeidet.

O-sak K: Orientering fra Nordland IK og Olympiatoppen Nord-Norge
Olympiatoppen Nord-Norge:
Daglig leder av Olympiatoppen Nord-Norge (OLT-NN), Trine Lise Andersen, orienterte om
OLT-NNs planer for sitt arbeid og engasjement i Nord-Norge. OLT-NN er meget tilfreds
med samarbeidet med de tre nordligste idrettskretsene.
OLT-NNs ambisjon er å bidra til å tilrettelegge for en karrierevei fra å være talent til
toppidrettsutøver, basert på en helhetlig utvikling av hele mennesket. Morgendagens utøvere
og trenerutvikling er hovedsatsingsområdene.
OLT-NN har i dag én 100 %-stilling, og én 50 %-stilling. I et overordnet perspektiv er OLTNN organisert etter samme prinsipp som OLT sentralt.
Budsjettet for 2014 er på totalt 2.316.000,-. Av dette kommer 950.000,- fra OLT sentralt.
Dersom det skulle bli rom for å styrke økonomien, vil OLT-NN prioritere å få på plass flere
fagpersoner i større stillingsprosenter.
OLT-NN ønsker å komme i et tettere samarbeid med særforbundene, særlig gjelder dette
juniorlandslagstrenerne.

Nordland Idrettskrets:
Kretsleder Einar Botnmark, og organisasjonssjef Kristin Setsaa i Nordland Idrettskrets
orienterte om idrettskretsens prioriterte aktiviteter og satsinger.
Når det gjelder idrett for funksjonshemmede, er NIFs fagkonsulent for Nord-Norge plassert i
Nordland. Det er et godt samarbeid med Valnesfjord Helsesportssenter, og idrettskretsen
søker årlig om økonomiske bevilgninger fra Nordland Fylkeskommune.
Idrettskretsen tar del i prosjektet «Folkehelsealliansen Nordland». Dette er et
samarbeidsforum for 27 regionale aktører med tanke på å utvikle helsefremmende tiltak rettet
mot barnehager, skoler, bo- og nærmiljø og inkluderende arbeidsplasser. Arbeidet skal munne
ut i en egen handlingsplan.
Videre har idrettskretsen et engasjement i Young Active-arbeidet. Dette har som mål å
å få ungdom til å engasjere seg som ledere og trenere i nordlandsidretten, og gjøre dem rustet
til å starte opp YouAct-grupper (idrettsskole for ungdom) i sine idrettslag.
Innen 2016 skal det utdannes 100 unge idrettsledere/aktivitetsledere i idrettslagene.
Avslutningsvis orienterte Nordland Idrettskrets om arbeidet i Barentsutvalget. Dette er et
utvalg under NIF, hvor representanter fra de tre nord-norske idrettskretsene, Norges
Friidrettsforbund og Idrettsstyret utgjør styret. Tilsvarende utvakg finnes i Sverige, Finland
og Russland. Norge fremstår pr. tiden som mest aktive i dette samarbeidet. Det er stor
interesse fra Utenriksdepartementet (UD) for initiativet . Nordland Idrettskrets berømmet NIF
for den drahjelp de har fått inn mot nettopp UD.

O-sak L: Nasjonalt samarbeid om internasjonale arrangementer i Norge
Idrettspresidenten orienterte i saken.
Det ble 02.06.2014 gjennomført et møte med SFF og NIFs ledelse i saken vedr. nasjonalt
samarbeid om internasjonale arrangementer i Norge. Denne saken ble løftet av representanter
fra SFF på NIFs Ledermøte i Bergen.
Det var enighet i møtet 02.06.2014 om at det er nødvendig med samordning og evt.
oppbygging av kompetanse på dette viktige området for norsk idrett. SFF så det ikke som
naturlig for SFF å gå videre med denne saken alene. Det er nødvendig at NIF inntar en
formell og aktiv rolle hvis prosjektet skal bli troverdig og realistisk. Det vil i neste omgang
være nødvendig å kontakte KUD.
Generalsekretæren har gjennomført møte med Norwegian Convention Bureau
05.06.2014. De har en interesse av å bidra til store arrangementer til Norge, men vil trolig ha
små økonomiske ressurser til å være en driver i arbeidet.

Generalsekretæren vil i løpet av 2 halvår 2014 komme tilbake til Idrettsstyret med denne
saken.

O-sak M: Idrettsstyrets representasjon
Idrettsstyret tok utsendte representasjonsoversikt til orientering.

Eventuelt:
 Lederen av Idrettsstyrets honorarutvalg, idrettsstyremedlem Tom Tvedt, orienterte fra
utvalgets siste møte. Idrettsstyret ba generalsekretæren komme tilbake i desember
2014 med videre prinsipielle vurderinger i saken.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 37 (2011-2015) kl. 1220.
Neste møte avholdes i Oslo 4. september kl. 1200.

