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Bjørndalen), Geir Johannessen, Inge Andersen, Magnus Sverdrup (referent)
Fravær:
Jorodd Asphjell, Anne Irene Myhr, Tormod Tvare, Ole Einar Bjørndalen, Gerhard Heiberg

Idrettspresidenten åpnet IS-møte 47 (2011-2015) kl. 0930.
Møtet var vedtaksført.
Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.

Sak 331: Protokoll IS-møte 46 (2011-2015), referat fra Idrettsstyrets informasjonsmøte
28.01.2015 og referat fra presidentskapsmøte 05.03.2015.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte 46 (2011-2015).
Idrettsstyret tok referatet fra Idrettsstyrets informasjonsmøte 28.01.2015 til orientering.
Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøtet 05.03.2015 til orientering med de
endringer som fremkom i møtet..
Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøtet 24.03.2015 til orientering.

Sak 332: Styrets årsberetning
NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, presenterte forslaget til styrets årsberetning for
2014.
Idrettsstyret gav enkelte innspill, som ble inkorporert i årsberetningen for 2014.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok styrets årsberetning for 2014 med de innspill som ble gitt i
idrettsstyremøtet.

Sak 333: Årsregnskap 2014
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.
NIFs årsregnskap viser et årsresultat på kr. -7.617.000,-.

Sum egenkapital i NIF pr. 31.12.2014 er totalt kr. 42.947.000,-, hvor egenkapital med
selvpålagte restriksjoner utgjør kr. 23.080.000,-, mens NIFs frie egenkapital er på
kr. 19.868.000,-.
Revisorene Torgeir Dahle og Elsie Tjeransen fra Deloitte var tilstede under saken, og gav
uttrykk for at revisor har et meget godt samarbeid med NIFs administrative ledelse, og at det
er en meget god kompetanse i NIFs økonomiavdeling. Revisor gav uttrykk for at det er
gjennomgående meget høy kvalitet på økonomistyringen i NIF.
Vedtak:
Sum egenkapital i NIF pr. 31.12.2014, inkl. egenkapital med selvpålagte restriksjoner,
kr. 23.080, er totalt kr.42.947.
Etter disponering av selvpålagte restriksjoner, er den frie egenkapitalen redusert med
kr. 2.993. NIFs frie egenkapital er blitt redusert fra kr. 22.861 (pr. 31.12.2013) til
kr. 19.868 (pr. 31.12.2014).
Idrettsstyret godkjenner årsregnskapet for 2014 som viser et årsresultat på kr. -7.617.
Idrettsstyret gjør følgende disponeringer:
- Kr. 941 avsettes til vedlikehold av Idrettens hus.
- Kr. 1.225 disponeres av avsetningen til IT-utvikling.
- Kr. 100 disponeres av den historiske egenkapitalen fra Norges Funksjonshemmedes
Idrettsforbund (NFI), som ble overført til NIF pr. 01.01.2008.
- Kr. 4.239 disponeres av jubileumsgave-avsetningen.
- Kr.2.993 disponeres av den frie egenkapitalen.

Sak 334: Dispensasjonssøknad Norges Klatreforbund
Denne saken ble trukket av Norges Klatreforbund.

Sak 335: Referat Ledermøtet
Idrettspresidenten innledet til saken.
Vedtak:
Idrettsstyret tok referatet fra NIFs og ISFs Ledermøte 23. – 24. mai 2014 til etterretning.
Idrettsstyret ba generalsekretæren tilgjengeliggjøre referatet for offentligheten.

Sak 336: Status IT og ny IKT-strategi
Denne saken ble utsatt til IS-møte 48 (2011-2015).

Sak 337: Låneopptak til mulig rehabilitering av Idrettens Hus
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.
Idretten har hatt sine administrative lokaler i «Dråpen» på Ullevaal stadion, siden 1999.
Huset er nå 15 år og i de nærmeste årene vil det være behov for å utføre større
vedlikeholdsarbeider.
Ved større utbedringer vil det være behov for låneopptak for å unngå at leietakernes
felleskostnader øker i de årene det foretas større vedlikeholdsarbeider. Det gir liten
forutsigbarhet for leietakerne.
Det er formelt riktig å legge saken fram for Idrettstinget, og be tinget gi Idrettsstyret en
fullmakt til å oppta lån for omfattende utbedrings- og vedlikeholdsoppgaver utover det som
naturlig tilhører den løpende driften. Det bør i denne sammenheng fremlegges et estimat på
markedspris for en slik rehabilitering.
Vedtak:
Generalsekretæren bes utarbeide forslag til en tingsak, hvor Idrettstinget bes vedta fullmakt
til Idrettsstyret om låneopptak med det formål å finansiere omfattende utbedrings- og
vedlikeholdsoppgaver på Idrettens Hus.

Sak 338: Låneopptak ved eventuelt utkjøp av lokaler
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.
Idretten har hatt sine administrative lokaler i «Dråpen» på Ullevaal stadion, siden 1999. NIF
eier 3. og 4. etasje i dette bygget.
Det har nå åpnet seg en mulighet til å kjøpe ut hele «Dråpen» fra Ullevaal Stadion, etter at
Norges Fotballforbund, som eier Ullevaal Stadion AS, har gitt signaler om at de ønsker å
realisere kapital ved å selge «Dråpen».
Et utkjøp vil utgjøre eierskap til ytterligere 2 973 kvm til kontor i 1. og 2. etasje, samt
1 099 kvm til lager.
Dette vil kunne være en gunstig langsiktig investering for NIF i et attraktivt
næringseiendomsområde av Oslo, som også gir mulighet til å rasjonalisere driften av
lokalene.
Dersom en slik investering skal operasjonaliseres, må Idrettstinget i 2015 godkjenne et
låneopptak, samt gi Idrettsstyret fullmakt til å følge opp og beslutte et eventuelt kjøp innenfor
skisserte premisser.

Vedtak:
Generalsekretæren bes gå i forhandlinger med Ullevaal Stadion AS og avklare vilkårene for
utkjøp av resterende del av administrasjonslokalene i Sognsveien 73 («Dråpen»), herunder
også eventuelle innsigelser og/eller vilkår fra Kulturdepartementet.
Generalsekretæren bes videre om å utarbeide et forslag til en tingsak, hvor Idrettstinget bes
vedta en fullmakt til Idrettsstyret om låneopptak med formål kjøp av eiendom.

Sak 339: Forskningsplan for norsk idrett
Leder av NIFs forskningsutvalg, idrettsstyremedlem Oddvar Johan Jensen innledet til saken.
Idrettsstyret besluttet å oppnevne et forskningsutvalg i IS-møte nr. 2, 27.-28. juni 2011.
Utvalget fikk deretter sitt mandat i IS-møte nr. 3 (2011-2015), 25.08.2011, og sin endelige
sammensetning i IS-møte nr. 4 (2011-2015), 27.09.2011.
28.11.2014 ble utkast til forskningsplan for norsk idrett sendt ut på høring til
særforbundene og idrettskretsene, med høringsfrist 15.12.2014. Revidert utkast til
forskningsplan, samt saksgrunnlag for Idrettsstyret, ble deretter behandlet 10.03.2015 i
forskningsutvalget.
Det generelle inntrykket, basert på samtlige uttalelser, er at planen støttes av organisasjonen
på alle vesentlige punkter, det samme gjelder opplevelsen av hvilke forskningstemaer som
det er viktigst å prioritere for fremtiden.
Når det gjelder den videre operasjonaliseringen av forskningsplanen, er det naturlig å ha en
tematisk tilnærming til denne prosessen. Idrettsstyret var videre opptatt av at den nå
foreliggende forskningsplanen for norsk idrett må sees i sammenheng med de prioriteringer
som fremkommer i hhv. toppidrettsrapporten (fra «Tvedt-utvalget») og i NIFs
folkehelsestrategi («Aktiv inspirasjon»). Generalsekretæren ble bedt om å legge frem en sak
for Idrettsstyret i IS-møte 48 (2011-2015), hvor også de økonomiske aspektene relatert til
operasjonaliseringen av de ovennevnte planer/strategier fremkommer med tanke på NIFs
langtidsbudsjett.
Forskningsplanen for norsk idrett vil bli fremlagt for Idrettstinget 2015.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok den fremlagte forskningsplanen for norsk idrett.
Idrettsstyret ba generalsekretæren om å operasjonalisere forskningsplanen. Den fremtidige
finansieringen må innarbeides gradvis i langtidsbudsjettet og i de årlige budsjettene.
Idrettsstyret ba generalsekretæren om at det fremlegges forslag til ny sammensetning av
forskningsutvalget i etterkant av Idrettstinget i 2015.

Sak 340: IPD 2015-2019
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.
Utkast til Idrettspolitisk dokument ble behandlet på styremøte nr. 45 (2011-2015),
21. 01.2015, sak 322.
Det fremlagte høringsforslaget ble sendt ut på høring i organisasjonen 26.01.2015, med
høringsfrist 09.03.2015.
NIF har mottatt 52 høringsinnspill fra organisasjonen. Innspillene er til dels meget
omfattende og gjenspeiler stort engasjement og mye godt arbeid ute i organisasjonsleddene.
Det vil bli utarbeidet et forslag til revidert struktur, og en overordnet oppsummering av
høringsuttalelsene. Dette vil bli sendt til organisasjonen i forkant av dialogmøtet med
idrettskretsene og særforbundene 15.04.2015.
Vedtak:
Idrettsstyret tar saken til orientering og ber generalsekretæren ferdigstille et utkast til IPD
2015-2019 til IS-møte nr. 48 (2011-2015).

Sak 341: NIFs innspill til «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet»
Idrettspresidenten innledet til saken.
Kulturdepartementet (KUD) utgir hvert år ”Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og
fysisk aktivitet”. Her fastsettes hvilke anleggstyper som er omfattet av ordningen, og hvilke
tilskuddssatser som gjelder. NIF sender årlig inn et styrebehandlet forslag til endringer av
tilskuddssatser, og på hvilke anleggstyper som bør inngå i spillemiddelmiddelordningen.
NIFs anleggspolitiske utvalg behandlet denne saken i sitt møte 19.11.2014. Utvalgets
anbefalinger ble oversendt generalsekretæren.
Vedtak:
1. NIF innstiller overfor KUD på at tilskuddssatsene ikke endres.
2. NIF innstiller overfor KUD på at ordningen med ekstra tilskudd til interkommunale
anlegg utvides til også å omfatte anlegg som eies av en kommune og en
fylkeskommune.
3. NIF innstiller overfor KUD på at ekstratilskuddet til kommuner i Nord Norge og
Namdalen beholdes.
4. NIF innstiller overfor KUD på at ekstratilskuddet til små kommuner, som bygger små
idretts- og/eller svømmehaller, beholdes.

Sak 342: Forberedelser til Idrettstinget
Idrettspresidenten innledet til saken.
Høydehussaken:
Med ref. til vedtak i IS-sak 323 i IS-møte 45 (2011-2015), og til innsendt forslag til
Idrettstinget fra Norges Skiskytterforbund, Norges Friidrettsforbund og Norges
Svømmeforbund, har NIFs idrettsmedisinsk etiske råd blitt bedt av Idrettsstyret om en
vurdering av det norske forbudet mot høydehus.
Leder av NIFs idrettsmedisinsk etiske råd, Merete Smith, orienterte Idrettsstyret om de
vurderinger og konklusjoner som rådet har kommet frem til i saken.
Idrettsmedisinsk etisk råd består av følgende personer, ref O-sak C IS-møte nr. 45 (20112015) og sak 303 IS-møte 43 (2011-2015):
 Merete Smith (leder)
 Reidun Førde
 Eva Birkelund
 Trine Moholdt
 Astrid Uhrenholdt Jacobsen
 Sven Mollekleiv
 Inggard Lereim
Rådets konklusjon er at det norske forbudet mot høydehus bør bestå, og de peker særlig på
følgende forhold i den anledning:
 En opphevelse av dette forbudet er ikke forenlig med idrettens verdigrunnlag, og
Idrettstinget har vedtatt tydelige forventninger om at norsk toppidrett skal ha en
tydelig verdiforankring.
 Rådet mener at en åpning for bruk av høydehus kan ha en negativ effekt ved at det
kan bidra til ytterligere trenings- og utstyrspress blant unge utøvere i en
utviklingsfase.
 Rådet mener at det bør være ett regelsett for hele norsk idrett knyttet til bruk av
høydehus – i en samlet norsk idrettsbevegelse er det ikke heldig med egne regler for
toppidrettsutøvere.
 Rådet mener at ved å åpne for bruk av høydehus, krysses en viktig grense i retning av
en «teknologifisering» av konkurranseforberedelser – hvor utøveren blir en passiv
mottaker av mulige fysiologiske fordeler.
 Rådet mener ikke at det er et valid argument at andre land ikke har et forbud mot bruk
av høydehus. Et fortsatt forbud vil underbygge den samfunnsmessige posisjonen til
norsk idrett og den norske idrettsmodellen.
 Det er etter Rådets vurdering ingen endrede forhold som tilsier at de etiske
standpunktene som ble inntatt da forbudet ble vedtatt i 2003, ikke lenger har
gyldighet.
 IOC har et forbud mot høydehus under OL i deltakerlandsbyen.



Rådets konklusjon er enstemmig.

Idrettsstyret vedtok, mot to stemmer, å følge anbefalingen fra det idrettsmedisinsk etiske
rådet i denne saken. Idrettsstyret vil følgelig anbefale overfor Idrettstinget at dagens forbud
mot høydehus, vedtatt på Idrettstinget i 2003, skal bestå. Idrettsstyret var enige om at notatet
fra NIFs idrettsmedisinsk etiske råd skal vedlegges tingpapirene relatert til denne saken.
Idrettsstyret mener videre at NIF må prioritere å arbeide aktivt for at WADA vedtar et
internasjonalt forbud basert på vårt forbud og erfaringer. Et slikt internasjonalt politisk
påvirkningsarbeid vil stå langt sterkere dersom det er forankret i en konsekvent praktisering
av norsk idretts verdigrunnlag.
I 2014 besluttet WADA å forby xenon- og argongasser. Kunstig tilførsel av Xenon- og
argongasser er omfattet av tingvedtaket fra 2003, ettersom dette er en kunstigmanipulering av
innåndingsluftens sammensetning. IOC forbyr bruk av høydehusinnretninger i
deltagerlandsbyene under de olympiske leker.

Gjennomgang av lovforslag og andre forslag til Idrettstinget
NIFs juridiske sjef Henriette Hillestad Thune gjennomgikk innkomne lovendringsforslag og
andre forslag til Idrettstinget fra organisasjonen:
1) Innkomne lovforslag
2) Idrettsstyrets egne lovforslag
3) Innkomne forslag (ikke lovsaker)
4) Idrettsstyrets egne forslag
Forslagene som ble gjennomgått av Idrettsstyret i møtet har vært behandlet av NIFs
lovutvalg.
Det ble særskilt votert over forslag fra Inkluderingsutvalget om endring i sammensettingen av
Idrettsstyret for å synliggjøre den norske idrettsmodellen relatert til at en evt. norsk
representasjon i styret til International Paralympic Committee skal gi rett til en plass i
Idrettsstyret. Dette forslaget falt mot to stemmer.
Idrettsstyret ba generalsekretæren ferdigstille foreliggende forslag i tråd med de anbefalinger
som lå i saksframlegget, supplert med de merknader som fremkom under gjennomgangen.
Sluttbehandling gjennomføres i IS-møte 48 (2011-2015).
Vedtak:
1. Foreliggende forslag ferdigstilles i tråd med de anbefalinger som ligger i
saksframlegget, supplert med de merknader som fremkom under gjennomgangen.

2. Sluttbehandling gjennomføres på styremøtet 22. og 23. april 2015 i
IS-møte nr. 48 (2011-2015).

O-sak A: Idrettsmerket
Med ref. til sak B i presidentskapets møte 05.03.2015, orienterte NIFs utviklingssjef,
Anja Veum, i saken.
Idrettsmerket er 100 år i 2015. Dette vil NIF markere på flere måter. Samtidig legger en om
registreringen fra manuell registrering gjennom postgang til internettregistrering. NIFs
administrasjon vil fortsatt bistå de deltakerne som trenger hjelp til registrering og trenger
annen informasjon om idrettsmerket.
Det har de siste par årene vært en prosess i NIF om eventuell videreutviklingen av
idrettsmerket. Fra 50 000 merketakere på 70-tallet er det synkende antall merker som blir tatt.
Ca. 8000 tar idrettsmerket i dag, og ca. 3000 av disse tas i forsvaret.
I forbindelse med 100-årsjubileet, vil det blant annet bli utarbeidet et hefte om historikken til
idrettsmerket, og det lages et eget 100-årsmerke for 2015, som erstatning for bronsemerket.
Idrettsmerket vil også bli markert på idrettstinget med informasjon og historikk.
Med tanke på å modernisere idrettsmerket som en institusjon i norsk idrett, mener
Idrettsstyret at Studentidrettsforbundets ønske om et eget «ungdomsmerke» kan være
interessant å vurdere nærmere.

O-sak B: Kommune- og fylkestingsvalget 2015
Leder av utvalget for idrettens strategiske arbeid inn mot kommune- og fylkestingsvalget
2015, idrettsstyremedlem Tom Tvedt, innledet til saken.
Idrettsstyret sluttet seg til følgende fanesaker for idretten inn mot valget:
1. Sørge for nok idrettsanlegg
2. Gjøre det lettere å være idrettslag
3. Gi alle skoleelever 1 time fysisk aktivitet hver dag
Det ovennevnte utvalget har pr. tiden gjennomført ett møte.
Den strategiske arbeidsmetodikken vil bygge på det arbeidet som idretten har gjennomført
opp mot hhv. stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg.

O-sak C: YOG 2016
Generalsekretæren innledet til saken.

Det er pr. tiden en betydelig operasjonell aktivitet i LYOGOC. NIF vil i det videre ta en
sterkere og mer synlig posisjon i arbeid relatert til:
 Learn & Share-programmet (utdanningsprogrammet).
 Fakkelturné.
 Hospitality-programmet.

Ultimo april vil det bli avholdt et nytt IOC YOG 2016 CoCom-møte. Da skal IOC, LYOGOC
og NIF gjennomgå hele arrangementet i dens totale bredde og dybde.

O-sak D: Internasjonalt nyhetsbrev
Generalsekretæren innledet til saken.
Idrettsstyret tok innholdet i nyhetsbrevet fra NIFs internasjonale avdeling til orientering.
Idrettsstyremedlem Kirsti Skog informerte Idrettsstyret om at det nå er ansatt en ny sekretær
for Idrettens Barentssamarbeid, samt at Barenstutvalget for 2015 har bevilget
kr. 1.450.000,- til dette arbeidet.
Pr. i dag ligger regnskapsførselen til Idrettens Barentssamarbeid under Troms Idrettskrets.
For å ta bort den juridiske og økonomiske risikoen for idrettskretsen, må det ses nærmere på
mulighetene for å etablere et eget selskap. NIF vil kunne bidra juridisk for å få dette formelt
på plass.

O-sak E: Evalueringsrapport norske OL/PL-prosesser
Idrettspresidenten innledet til saken.
Med ref. til IS-sak 284 i IS-møte 42 (2011-2015) og IS-sak 298 i IS-møte 43 (2011-2015),
overleverte evalueringsutvalget for norske OL/PL-prosesser, nedsatt av Idrettsstyret og ledet
av idrettsstyremedlem Oddvar Johan Jensen, onsdag 26.03.2015 utvalgets rapport til
Idrettspresidenten og generalsekretæren.
Evalueringsutvalget gjennomførte senere samme dag en pressekonferanse på Ullevål Stadion
hvor utvalgets vurderinger og anbefalinger ble presentert.
Utvalgsleder Oddvar Johan Jensen presenterte i styremøtet de sentrale anbefalingene fra
utvalgsrapporten:
1. En OL/PL-prosess i Norge krever en enhetlig organisasjon som representerer alle de
involverte partene. En slik organisasjon må være på plass så tidlig at det blir tid til å ta
hånd om alle avgjørende sider ved prosjektet. Den må være strukturert som et eget

selskap, under én ledelse, slik at den sikrer prosessens legitimitet, representerer
prosjektet og reduserer enkeltstående parters særinteresser.
2. Fremtidige prosesser må ha en helhetlig og gjennomarbeidet kommunikasjonsplan eid
av alle de involverte partene.
Idrettsstyret var enige om at rapporten fremstår som grundig og gjennomarbeidet, og at den
danner et godt grunnlag for erfaringer for fremtidige prosesser. Idrettsstyret understreket
også den positive vurderingen relatert til at et samlet Storting ga statsgaranti til Ungdoms-OL
Lillehammer 2016.
Idrettsstyret vil vedtaksbehandle rapporten i IS-møte 48 (2011-2015).

O-sak F: Enerettsmodellen
2. visepresident Kristin Kloster Aasen orienterte i saken.
På bakgrunn av brev fra NIF til Kulturdepartementet datert 02.03.2015, ble det gjennomført
et møte mellom NIF og kulturminister Thorhild Widvey 20.03.2015.
Fra NIF møtte idrettspresident Børre Rognlien, 2. visepresident Kristin Kloster Aasen, ass.
generalsekretær Øystein Dale, juridisk sjef Henriette Hillestad Thune og
advokat Espen I. Bakken fra advokatkontoret Arntzen de Besche. NIF er bekymret for at det
norske spillmonopolet kan bli utfordret ved at regjeringen ikke ser mulige endringer i
spillpolitikken og lotterilovgivningen i sammenheng.
Statsråden redegjorde for departementets behandling av lotteriforskriften, herunder de
vurderingene man har gjort. Kulturministeren refererte at departementet har hatt omfattende
dialog med EØS, og at denne dialogen gir tilstrekkelig trygghet om at de nye lotteriene ikke
vil utfordre enerettsmodellen.
NIF påpekte at det fremstår som vanskelig å forstå at det er klokt å løse et begrenset problem
knyttet til noen få lotterier med en ny løsning som potensielt mangedobler problemet. NIF
understreket i møtet at NIF forventer å få et skriftlig svar på spørsmålene som er fremmet i
brevet av 02.03.2015, da dette er spørsmål av stor betydning for hele organisasjonen.
Statsråden bekreftet at det skulle komme et skriftlig svar.
Videre påpekte NIF som beklagelig at departementet har valgt å åpne for nye lotterier før alle
sider ved enerettsmodellen og en eventuell lisensmodell var ferdig utredet. NIF har i alle
sammenhenger bedt om at den norske spillpolitikken blir behandlet som en helhet, siden alle
våre juridiske rådgivere er klare på at lotteriene og pengespillene ikke sees isolert fra
hverandre.

O-sak G: Samarbeidet med Frivillighet Norge om momskompensasjon
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte i saken.
Det er positivt at Frivillighet Norge i flere sammenhenger fremstår som en nyttig møteplass
for utveksling av synspunkter, og i viktige saker har man også evnet å samordne et effektivt
påvirkningsarbeid.
Det er NIFs forventning at Frivillighet Norge opptrer ryddig i forhold de premissene NIF
gikk inn i samarbeidet på.
Idrettsstyret ser nytten av at NIF også i fortsettelsen skal være medlem av Frivillighet Norge,
men at det er ikke unaturlig at NIF evt. tar dissens i saker hvor NIF ikke er enige i de
konklusjoner som Frivillighet Norge og dets øvrige medlemsorganisasjoner trekker i sentrale
saker med stor betydning også for idretten.

O-sak H: Idrettsrådkonferansen 2015
Med ref. til sak C i presidentskapets møte 05.03.2015, orienterte NIFs utviklingssjef,
Anja Veum, i saken.
Idrettsrådskonferansen 2015 arrangeres som vedtatt av Idrettsstyret i
IS-møte 43 (2011-2015), ref. IS-sak nr. 300.
Konferansen har tre politiske hovedtema:
1. Kommunereform og mulige sammenslåinger av kommuner.
2. Kommune og fylkestingsvalget 2015.
3. Forberedelser til Idrettstinget 2015.
Idrettsstyret gjennomgikk utkastet til program, hvor hovedfokuset vil rettes mot høstens
kommune- og fylkestingsvalg. Dette må sees i sammenheng med arbeidet som nå gjøres i
gruppen som jobber strategisk inn mot dette valget – og som ledes av idrettsstyremedlem
Tom Tvedt.
Det vil bli en gjennomgang av de allerede innmeldte sakene til Idrettstinget. Det vil ikke
legges opp til en debatt om evt. nye saker til Idrettstinget.

O-sak I: Idrettsstyrets representasjon
Denne saken ble utsatt til IS-møte 48 (2011-2015).

ISF-sak 1 (2015): Årsberetning og årsregnskap
NIFs utviklingssjef, Anja Veum, innledet til saken vedr. årsberetning og regnskap 2014 for
Idrettens Studieforbund (ISF).

Det har de siste årene vært en stor økning i antall innrapporterte kurs til ISF. I 2014 har det
vært en økning på 6417 deltakere sammenliknet med 2013-nivå. Videre ble det i 2014
gjennomført 71674 undervisningstimer og 2991 godkjente kurs. Både antallet timer og kurs
viser en betydelig økning sammenliknet med 2013.
Vedtak:
1. Styret vedtar årsberetning for 2014 for Idrettens studieforbund.
2. Styret vedtar revidert årsregnskap for 2014 for Idrettens studieforbund.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte 47 (2011-2015) kl. 1645.
«Åpen time» fulgte etter møteslutt.

