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1. visepresident åpnet IS-møte nr. 40 (2011-2015) kl. 10.00.
Møtet var vedtaksført.
Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.

Sak 272: Referat fra presidentskapsmøtene 02.09.2014
Vedtak:
Idrettsstyret tok referat fra presidentskapsmøtet 02.09.2014 til orientering.

Sak 273: Spillemiddelsøknaden 2015
NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.
Med bakgrunn i vedtak i IS-sak 267 i IS-møte nr. 36 (2011-2015), sendte Generalsekretæren
høringsversjonen av spillemiddelsøknaden 2015 på høring til særforbundene og
idrettskretsene den 02.07.2014, med svarfrist 31.08.2014.
Innen høringsfristens utløp er det innkommet fire svar fra særforbundene, 15 svar fra
idrettskretsene, ett innspill fra NIF selv, samt et samordnet svar, underskrevet av SFF. Disse
høringsinnspillene ble gjennomgått i møtet.
I høringsuttalelsene uttrykkes en generell støtte til søknaden, herunder den økonomiske
virkelighetsbeskrivelsen. Det er bred støtte i organisasjonen om å kreve kompensasjon for
lønns- og prisvekst, og dette utdypes av mange som en utfordring i forhold til å opprettholde
kvaliteten i arbeidet. Det er også en bred støtte til beskrivelsen av de kravene til
administrativ, faglig og organisasjonsmessig profesjonalitet både sentralt og regionalt. Det
forutsetter et minimum av økonomisk fundament. I høringssvarene fremkommer også en bred
støtte til å styrke arbeidet med idrett for funksjonshemmede på alle nivåer,
men at dette må være en øremerket ramme på toppen av generell regulering av de
ordinære rammene.

Flere organisasjonsledd uttrykker usikkerhet knyttet til en bærekraftig fremtidig
Finansiering. Det er derfor viktig å styrke enerettsmodellen ytterligere særskilt nå som det
foregår en opptrapping av spillemidlene til idretten.
Idrettsstyret var godt fornøyd med dokumentet som helhet.
Det ble understreket at Idrettsstyret ikke har tatt stilling til et første utkast til NIFs budsjett for
2015. Dette vil bli fremlagt for Idrettsstyret i januar-møtet 2015.

Vedtak:
1. Idrettsstyret godkjenner det foreliggende utkastet til søknad om spillemidler for 2015 med
de endringer som styret har godkjent etter gjennomgangen av høringsuttalelsene fra
idrettskretsene og særforbundene.
2. Generalsekretæren gis fullmakt til å sluttføre søknaden redaksjonelt og oversende denne
til Kulturdepartementet innen 01.10.2014.

Sak 274: Evaluering post 1
NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.
Kulturdepartementet (KUD) presenterte rapporten «Evaluering av post 1 på tilskuddet til
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF)» for NIF 10.09.2014.
Rapporten er utarbeidet av PricewaterhouseCoopers AS (PWC). Rapporten er distribuert
videre til alle særforbundene og idrettskretsene.
Evalueringen avdekker at ressursbruken på post 1 er tilfredsstillende, og at utviklingen
siden 2011 viser en fallende prosentandel til ren administrasjon og ledelse. Kartleggingen
avdekker også at bruken av spillemidlene alt i alt oppleves som formålstjenlig, og de fleste
respondentene opplever at de tjenester som tilbys og som finansieres av blant annet
grunnstøtten har relevans og er kostnadsbesparende.
Med tanke på å gjennomgå en del beskrivelser og årsakssammenhenger som NIF mener ikke
stemmer, vil NIF be om et møte med KUD i saken.
NIF er enige med KUD om at rapporten ikke skal ha innflytelse på den pågående prosessen
knyttet til søknad om spillemidler for 2015.

Vedtak:
Idrettsstyret tar PWCs evaluering av Post 1 til etterretning.
Idrettsstyret registrerer at PWC konkluderer med at ressursbruken på post 1 er
tilfredsstillende, at utviklingen viser en fallende prosentandel til ren administrasjon og at
bruken av spillemidlene oppleves som formålstjenlig.
Generalsekretæren bes komme tilbake til Idrettsstyret med en faglig vurdering og
anbefalinger knyttet til de spørsmål som PWC stiller i rapporten. Idrettsstyret ber om at
Idrettskretsene og særforbundene involveres i dette arbeidet.

Sak 275: Inkorporering av WADA-koden i NIFs lov
NIFs juridiske sjef, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken.
WADA har vedtatt en ny kode. Denne trer i kraft 01.01.2015. Koden må implementeres
gjennom endringer i NIFs lov kapittel 12 (dopingbestemmelsene). For å sikre at de endringer
som gjøres i kapittel 12 er i samsvar med WADC 2015, har NIF sendt over et forslag til ny
tekst i kapittel 12 til WADA for forhåndsgodkjenning.
Det har i denne forbindelse oppstått en problemstilling knyttet til sanksjonering av utøvere på
«breddeidrettsnivå». I Danmark har man etablert to separate regelsett. I Norge gjelder WADC
for alle. Toppidrettsutøveren og breddeutøverne er i tillegg helt likestilt etter dagens
regelverk, som er svært strengt. WADC er utarbeidet med tanke på toppidretten og det bærer
regelverket preg av.
Idrettsstyret ber generalsekretæren om at det tas initiativ til en dialog med WADA for å se på
muligheter for å finne løsninger, særlig av relatert til sosialpolitiske hensyn.
Vedtak:
1. Idrettsstyret er opptatt av at WADC får full anvendelse på alle som deltar i aktivitet i
regi av våre medlemsorganisasjoner, uavhengig av alder og prestasjonsnivå. Dette
skiller, på en positiv måte, skandinavisk antidopingarbeid fra andre nasjoners.
2. Generalsekretæren bes, i nært samarbeid med ADN, ta opp med WADA hvordan en
kan følge opp Idrettstingets vedtak fra 2007 vedrørende straffeutmålingen i særskilte
tilfeller, hvor en utøver konkurrerer på lavt nivå og er mindreårig, eller det foreligger
tungtveiende sosiale grunner for dette.

Sak 276: Frivillighetsregisteret
Ass. generalsekretær Øystein Dale innledet til saken.
I forskriften til lov om register for frivillig virksomhet er registreringsgebyr og årsavgift
regulert i kapittel 5:
§ 9. Registreringsgebyr
For førstegangsregistrering i Frivillighetsregisteret skal enheten betale gebyr på
NOK 250,-.
§ 10. Årsavgift
Alle enheter som per 1. januar er registrert i Frivillighetsregisteret skal betale en
årlig avgift på NOK 135,-. Avgiften forfaller til betaling 15. mars.
Formålet med avgiften er å finansiere registeret.
NIF mener hele avgiftssystemet bør tas opp til revurdering, da det ellers lett vil
komme i konflikt med målet om å utvikle en fullstendig nasjonal oversikt over frivilligheten i
ett samlende register.
For NIF er det viktigst at det betales én sentral kontingent. NIF vil utfordre KUD på dette
med tanke på å finne en hensiktsmessig løsning. Det er en forutsetning fra NIFs side at
idrettslagene ikke skal betale enkeltkontingenter for å være tilknyttet registeret, og at dette til
enhver tid er så komplett som mulig.
Vedtak:
Idrettsstyret ba Generalsekretæren om at hele avgiftssystemet knyttet til
Frivillighetsregisteret bør tas opp til revurdering med de angjeldende myndigheter, slik at
avgiftssystemet blir bedre egnet til å understøtte en fullstendig nasjonal oversikt over
frivilligheten i ett samlende register.

Sak 277: Vurdering av sjakk som idrett relatert til NIFs lov
NIFs jurist, Morten Johnsen, innledet til saken.
Norges Sjakkforbund har i brev datert 22.08.2014 signalisert at man vurderer
å søke om opptak som særforbund i Norges idrettsforbund (NIF). For å kunne bli tatt opp
som idrett i NIF må aktiviteten oppfylle definisjonen av idrett i NIFs lov.

Sjakkforbundet ber derfor om et svar fra NIF på hvorvidt en eventuell søknad fra
Sjakkforbundet vil bli påvirket av den definisjonen som kan finnes i NIFs lover § 1-2 (1) a).
Generalsekretæren har bedt NIFs juridiske seksjon formelt avklare spørsmålet med NIFs
Lovutvalg.

Internasjonalt er sjakk «recognized» av IOC, uten at IOC har vurdert aktiviteten opp mot et
idrettsbegrep. Videre er det internasjonale Sjakkforbundet (FIDE) medlem i Sport Accord. I
Sverige og Danmark er sjakkaktiviteten ikke innlemmet i idrettsorganisasjonen. Det vil være
nyttig for Idrettsstyret å ha oversikt over de begrunnelsene som eventuelt har ligget til grunn
for disse beslutningene internasjonalt, herunder IOC, samt i våre naboland.
Norges Sjakkforbund søkte opptak i NIF i 1982. Idrettstinget vedtok regler for opptak i
forbindelse med søknaden og i reglenes pkt. 3 a er idrett definert som «fysisk aktivitet».
Idrettsstyret anbefalte å avslå søknaden med følgende begrunnelse:
«Etter Idrettsstyrets oppfatning oppfyller ikke den aktivitet sjakk står for det krav til «fysisk»
aktivitet som fremgår av pkt. 3 a i forannevnte vurderingsgrunnlag.»
Det daværende Lovutvalget var enig i det daværende Idrettsstyrets innstilling og Idrettsstyrets
innstilling ble enstemmig vedtatt på Idrettstinget. I og med at Idrettstinget eksplisitt har uttalt
at aktiviteten sjakk ikke oppfyller lovens krav til «fysisk aktivitet», legger NIFs Lovutvalg til
grunn at sjakk ikke omfattes av definisjonen «fysisk aktivitet» i NIFs lov. Dersom
idrettsbegrepet skal endres, må dette skje på Idrettstinget.
Vedtak:
1. Idrettsstyret kan, basert på Lovutvalgets uttalelse, ikke se at sjakk kommer inn under
definisjonen av idrett, slik dette i dag er avgrenset i NIFs lov § 1-2.
2. Idrettsstyret kan imidlertid, i lys av historiske tingforslag og tingprotokoller, ikke se at det
foreligger en tilstrekkelig uttømmende definisjon av idrettsbegrepet til å ta endelig stilling
til spørsmålet.
3. Siden sjakk er tatt opp i flere internasjonale idrettsorganisasjoner, vil det være nyttig for
styret å ha oversikt over de begrunnelsene som eventuelt har ligget til grunn for disse
beslutningene internasjonalt, herunder IOC, samt i våre naboland.
4. Idrettsstyret ber Generalsekretæren utrede spørsmålet videre, eventuelt også foreslå
nødvendige lovendringsforslag og/eller presiseringer som følger av konklusjonene fra
utredningen. Evt. presedenshensyn til andre beslektede spillaktiviteter må også utredes

Sak 278: Profesjonell boksing i Norge
Denne saken ble meldt inn av idrettsstyremedlem Oddvar Johan Jensen ved gjennomgang av
agenda for IS-møte 40 (2011-2015).
Idrettspresidenten innledet til saken.
Dagens Regjering har nedfelt i sin regjeringsplattform at de vil «fjerne forbudet mot
proffboksing».
NIF har ikke mottatt nye henvendelser fra Regjeringen i saken vedr. siden vedtaket i Bergen,
ref. IS-sak 255 i IS-møte 35 (2011-2015). En forutsetning for Norges idrettsforbunds (NIF)

tidligere støtte til opphevelse av proffbokseloven, var at all boksing ble underlagt
knockoutloven, og dens forskrift med de strenge krav til ivaretagelse av utøvernes helse og
sikkerhet som følger av forskriften til loven.
NIF er kjent med at Regjeringen vil fremme en sak vedr. profesjonell boksing i Norge i løpet
av Stortingets høstsesjon.
For NIF er det viktig å understreke at en endring av norsk lov ikke nødvendigvis gir en
endring i NIFs lov. Det blir derfor viktig at NIF har en strategi for hvordan dette spørsmålet
skal håndteres i idretten, for eksempel om dette skal bli en sak som må behandles på
Idrettstinget (ref. vedtak i IS-sak 226 i IS-møte nr. 29, 2011-2015).
Idrettsstyret var enige om at NIF må be om et møte med den aktuelle Stortingskomiteen når
saken skal behandles i Stortinget.
Vedtak:
Idrettsstyret ba generalsekretæren vurdere status for boksesaken og strategier for videre
oppfølging av behandlingen i regjeringen, Stortinget og eventuelt Idrettstinget 2015 til
IS-møte nr. 42 (2011-2015).

Sak 279: Ny folkehelsemelding (Opprinnelig O-sak H)
Idrettsstyremedlem og Idrettsstyrets ansvarlige for NIFs folkehelsearbeid,
Astrid Waaler Kaas, innledet til saken.
Regjeringen ønsker en bredere satsing på folkehelse og vil derfor legge frem en ny
folkehelsemelding for Stortinget våren 2015. Idrettsstyret er også spent på hvordan
Regjeringen vil følge opp en evt. mersatsing økonomisk.
Viktige innspill fra NIF i denne sammenhengen er bl.a. :





Økt fysisk aktivitet i skolen
Tilgang til anlegg i nærmiljøet er viktig, både for barn og voksne
Mulighet for å velge sunne alternativ på mat på idrettens arrangementer
Tiltak som idretten kan bidra med, som er utover kjerneaktivitet, må finansieres av
andre kilder enn spillemidler. Midler må derfor prioriteres lokalt/regionalt.

Før NIFs endelige innspill kommer til behandling i Idrettsstyret, skal NIFs Folkehelseutvalg
involveres.
Vedtak:
Idrettsstyret ba generalsekretæren om å utarbeide innspill til Helsedepartementet til ny
Folkehelsemelding. Innspillene fra NIF må ses i sammenheng med IPD og den
folkehelsestrategien som nå er under ferdigstillelse.

Idrettsstyret ber om at folkehelseutvalget involveres i utarbeidelsen av forslaget til innspill,
som deretter oversendes til Helsedepartementet fra generalsekretæren.

Sak 280: Statsbudsjettet 2015 (opprinnelig O-sak E)
Idrettspresidenten orienterte til saken.
NIFs innspill til Kulturdepartementet relatert til Statsbudsjettet for 2015 er avgitt i brevs form
fra NIF datert 09.09.2014. Følgende hovedpunkter er spilt inn i det nevnte brevet:





Fullføre innfasingen av den nye tippenøkkelen.
Styrking av kompensasjonsordningen for vare- og tjenestemoms til frivillig sektor.
Betydelig økonomisk styrking av ordningen med momskompensasjon til idrettslag
som bygger/rehabiliterer egne anlegg.
Styrke idrett for funksjonshemmede i betydelig grad (ref. idrettsstyresak 265 i
Idrettsstyrets møte nr. 37, 2011-2015).

Idrettsstyret sluttet seg til innspillene.
Idrettsstyret var særlig opptatt av at anleggsmomskompensasjonsordningen for idrettslag
styrkes, slik at slik at idrettslagene får kompensert 100 % av momsutgiftene relatert til
bygging og rehabilitering av egne anlegg.
Vedtak:
Med henvisning til resolusjon fra kretsledermøtet i Drammen 12.-14.09.2014, skal NIF jobbe
for en forutsigbar ordning slik at idrettslagene får kompensert 100 % av momsutgiftene
relatert til bygging og rehabilitering av egne anlegg.

O-sak A: Vålerenga IF – Omvisning på Jordal Amfi
Vålerenga IF har invitert stortingspolitikere og bystyremedlemmer i Oslo til en «visning på
Jordal Amfi etter avsluttet Idrettsstyremøte.
Etter omvisningen ble alle invitert til ishockeykamp mellom Vålerenga og Manglerud Star.

O-sak B: Norges Olympiske Museum
Idrettspresidenten orienterte i saken.
Det vises til O-sak H i IS-møte 37 og O-sak P i IS-møte 39 (2011-2014).

Det har vært et ønske fra Stiftelsen Lillehammer Museum (SLM) og Norges Olympiske
Samlinger (NOS), om at NIF kommer med en uttalelse i saken før saken styrebehandles
av SLM.
I brev fra NIF til de to ovennevnte partene datert 10.06.2014 ba NIF om å bli informert om
hva hhv. Lillehammer kommune, Oppland Fylkeskommune, Kulturdepartementet (KUD) og
styret i NOS mener i saken. Som informert om i IS-møte 39 (ref. O-sak P, 2011-2015), så tar
hverken kommunen, fylkeskommunen eller KUD stilling til lokaliseringsspørsmålet. Dette
med henvisning til konsolideringsavtalen mellom Maihaugen og Norges Olympiske Museum
av 29.03.2006. Her fremkommer det tydelig at dette er et forhold som SLM (den gang
«Maihaugen») er bemyndiget til å ta avgjørelser på.
Styret i Norges Olympiske Samlinger (NOS) har ikke evnet å samle seg om et vedtak relatert
til lokaliseringsspørsmålet. Saken ble behandlet av styret i NOS 09.09.2014.
På bakgrunn av det ovennevnte, samt de innspill som fremkom i O-sak P i IS-møte 39 (20112015), diskuterte presidentskapet saken i sitt møte 18.09.2014. Det var enighet om å avgi
følgende innspill til SLM og NOS i saken (ref. brev fra NIF til SLM og styret i NOS datert
18.09.2014):
NIF ser positivt på at det nå pågår en prosess for å styrke og oppgradere Norges Olympiske
Museum. For NIF er det av overordnet betydning at presentasjonen av OL-samlingen blir
tilgjengelig for så mange som mulig og at den ivaretas på en museumsfaglig god måte,
herunder også kommersielt og ressursmessig. For NIF er det også av stor betydning at
Norges Olympiske Museum fortsatt skal være lokalisert på Lillehammer. Det er disse
overordnede innspill NIF herved gir til Stiftelsen Lillehammer Museum relatert til
lokaliseringsspørsmålet for Norges Olympiske Museum.
Presidentskapet og idrettsstyremedlem Oddvar Johan Jensen vil invitere til et møte med NIFs
to representanter i styret i NOS, herunder styreleder Sten Stensen.

O-sak C: YOG 2016
Generalsekretæren orienterte i saken.
LYOGOC skal i tiden som kommer ansette 10 nye medarbeidere. Pr. tiden er 45 % av de
ansatte kvinner og 55 % av de ansatte er menn. Gjennomsnittsalderen i staben er på 35 år.
Pr. nå er det gjennomført to spesifikke lederkurs for ungdom rettet mot Ungdoms-OL 2016.
Det vil bli gjennomført et tredje kurs i Oslo i løpet av høsten 2014.
Generalsekretæren orienterte også om status i arbeidet med anleggs- og
snøproduksjonssituasjonen på Hafjell. Det vil bli gjennomført sonderinger fra LYOGOC
knyttet til hvorvidt halfpipe-øvelsene enten kan erstattes med andre øvelser innenfor ski og

snowboard, evt. at halfpipeøvelsene flyttes til Oslo/Wyller. NIF og Norges Skiforbund vil ha
en dialog med Norges Snowboardforbund knyttet til dette.
I forbindelse med sommer Ungdoms-OL 2014 i Nanjing hadde IOC utviklet en såkalt «Sports
Lab» hvor noen utvalgte idretter som ikke finnes på OL-programmet, fikk anledning til å
vises frem. Det bør kunne være mulig å få til noe liknende på Lillehammer i form av en
«vinteraktivitetspark». NIF og LYOGOC har over en lengre periode bl.a. vært i kontakt med
Norges Bandyforbund (NBF) og med det Internasjonale Bandyforbundet for å se på
mulighetene for å fremvise Bandy i en slik olympisk sammenheng. Skal dette lykkes, er NIF
og LYOGOC avhengig av at NBF fortsetter å fremvise positivitet og egen investeringsvilje
knyttet til dette olympiske fremstøtet.
Idrettspresidenten orienterte fra møtet i Hovedkomiteen til Ungdoms-OL den 24.09.2014.

O-sak D: Forberedelser til Idrettstinget 2015
Idrettspresidenten orienterte i saken.
Idrettsstyret gjennomgikk den fremlagte fremdriftsplanen frem mot Idrettstinget i 2015, med
hensyn til ulike formelle milepæler.
Idrettsstyret var enige om at aktuelle saker til Idrettstinget 2015 skal behandles på hvert
enkelt IS-møte fram mot Idrettstinget.
Idrettsstyrets ba generalsekretæren legge frem en plan for idrettsstyremøter vinter/vår 2015 til
IS-møtet 29.10.2014.

O-sak E: Statsbudsjettet 2015
Denne saken ble omgjort til IS-sak nr. 280 (2011-2015).

O-sak F: Oppsummering kretsledermøtet
Idrettsstyremedlem og leder av NIFs organisasjonsavdeling, Geir Johannessen, orienterte i
saken.
Kretsledermøte i Drammen ble avholdt Drammen med et program som var lagt opp av den
valgte programkomiteen i samarbeid med Buskerud idrettskrets.
Blant sakene som ble diskutert var:
 Anleggsutvikling - samarbeid idrett og næringsliv
 Rammetilskudd for idrettskretsene
 Ungdoms OL2016





OL/PL2022
Lovrevisjon fram mot Idrettstinget 2015
Søknad om spillemidler for 2015

Møtet var preget av gode politiske diskusjoner. Det ble vedtatt to resolusjoner, knyttet til hhv.
anleggsmomskompensasjonsordningen og OL/PL 2022. NIF vil følge aktivt opp disse to
resolusjonene.

O-sak G: Idrettsstyrets representasjon
Idrettsstyrets medlemmer gjennomgikk den siste tidens ulike representasjonsoppgaver.

O-sak H: Ny folkehelsemelding
Denne saken ble omgjort til IS-sak nr. 279 (2011-2015).

O-sak I: OL/PL 2022
Generalsekretæren orienterte i saken.
Innledningsvis ble det orientert om at det etter alt å dømme vil bli avholdt et ekstraordinært
Idrettsstyremøte vedr. undertegnelsen av den såkalte «Joint Marketing Agreement». I denne
avtalen (mellom NIF, Oslo kommune og IOC) vil spørsmålet knyttet til verdisetting av de
Olympiske Ringene i Norge bli behandlet.
Spørsmålet knyttet til kostnadsfordeling mellom Oslo kommune og Staten pågår enda. NIF
inngår her ingen større risiko på vegne av norsk idrett, i og med at anvendelsen av
spillemidler er fastsatt til 11,1% av idrettsanleggskostnadene, og at disse spillemidlene
utelukkende skal anvendes fra de impliserte fylkene.
Spørsmål knyttet til skatt og avgifter ved et evt. OL/PL 2022 er noe NIF ønsker at den norske
delegasjonen skal diskutere med IOC når representanter fra Oslo kommune og NIF møter
IOC i Lausanne tirsdag 30. september. For øvrig er ikke det kjente problemstillinger relatert
til dette vedr. YOG 2016 Lillehammer, og dette ble også løst på en god måte i LOOC 1994.
Idrettsstyret var meget tilfreds med OL/PL 2022-resolusjonen som 18 av 19 idrettskretser
sluttet seg til i forbindelse med kretsledermøtet i Drammen 12.-14.09.2014.

O-sak J: WADA Executive Committee
Generalsekretæren orienterte i saken.
Kulturminister Thorhild Widvey har sagt seg villig til å stille som europeisk ministerkandidat
til Executive Committee i WADA. Dette er det øverste organet i det internasjonale
antidopingarbeidet.
WADAs Executive Committee er WADAs toppstyre, der de viktigste politiske beslutningene
i organisasjonen blir tatt.
Det er første gang Norge får en slik sentral styreposisjon i WADA.
For øvrig vil WADA-president Craig Reedie besøke Norge i november 2014.

1. visepresident avsluttet IS-møte nr. 40 (2011-2015) kl. 17.00.
”Åpen time” ble gjennomført etter avsluttet idrettsstyremøte.

