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Presidenten satte møtet kl. 10.30.  Møtet var vedtaksført. 
 
 
Sak 266 Godkjennelse av protokoll for idrettsstyremøte nr. 26, 5. september 2006    
 
Vedtak: 
Protokollen ble godkjent 
 
 
Sak 267 Regnskap pr. 30.09.06  
 
Regnskapet pr 30.09.06 viser et resultat på kr. 113.980.184. Dette er 5,8 mill bedre enn 
budsjett. Idrettsstyret diskuterte flere områder som kunne være aktuelle for ekstra innsats og 
stimulering, blant annet har Olympiatoppen søkt om ytterligere økte budsjettmidler for 2006.  
Idrettsstyret ber toppidrettssjef Jarle Aambø i neste styremøte redegjøre for hvordan han 
konkret har disponert merbevilgningen til OLT, vedtatt i sak 229 i møtet 4. april 2006, og 
prioritering for eventuelle økte midler i forhold til søknaden.   
 
Vedtak: 
Idrettsstyret tar det fremlagte regnskap pr 30.09.06 til etterretning og lar det være grunnlag 
for rapportering til departementet. Den største delen av den prognostiserte økningen på kr. 
5,8 mill i overskudd skal overføres til egenkapitalen i tillegg til det budsjetterte overskuddet. 
 
 
Sak 268 Kreditt til NIF i konsernkontoordningen  
 
Vedtak: 
Idrettsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å innvilge NIF en kredittramme i 
konsernkontosystemet med maks kr. 23 millioner (kroner tjuetre millioner). Kredittrammen 
slettes så snart spillemidlene for 2007 er mottatt. 
 
 
Sak 269 Høringsnotat – Diskusjonsgrunnlag Idrettspolitisk dokument (2008-2011) 
 
1. visepresident, Odd-Roar Thorsen, fremla styringsgruppens utkast til høringsnotat for 
Idrettspolitisk dokument.  
Idrettsstyret understreket at Idrettspolitisk dokument i praksis vil dekke perioden fra 2008 til 
2011, men planen skal iverksettes etter Idrettstinget i mai 2007. 
Idrettsstyret ønsket at noen spørsmålsstillinger i dokumentet skulle være mer konkrete og mer 
åpne.  På denne måten kan høringssvarene gi bedre grunnlag for prioriteringer. 
Idrettsstyret hadde også kommentarer til noen konkrete punkter i utkastet.   
 
Vedtak: 
Innholdet i ”Diskusjonsgrunnlaget for Idrettspolitisk dokument (2008-2011)” revideres av 
AU og styringsgruppen på bakgrunn av kommentarer fra idrettstyremøtet 24. oktober 2006.  
Diskusjonsgrunnlaget sendes til høring i særforbundene og idrettskretsene den 1. november 
2006 og med høringsfrist 29. januar 2007. 
 
 
 



Sak 270 Forslag høringsnotat - Alternative sammensetninger av Idrettstinget 
 
Utvalgets leder, 2.visepresident Eva Arnseth, la frem utvalgets utkast til høringsnotat. 
Det fremkom kommentarer fra Idrettsstyret på at utvalget bør se på andre alternative 
representasjonsformer, for eksempel fra idrettsråd med klubber over en viss medlemsmasse, 
og om representasjonen fra særforbundene og idrettskretsene kan vektes etter medlemsmassen 
i henholdsvis særidrettslag og fleridrettslag. 
Det bør lages et oversendelsesbrev som kan skissere alternative vurderinger og løsninger.  
 
Vedtak: 
1. Det fremlagte forslaget til notat om alternativ sammensetning av Idrettsstinget sendes på 
høring i organisasjonen.  
 
2. Det fremlagte notatet fra tinggruppemedlem Knut Korsæth tas til orientering. 
 
 
Sak 271 Forslag høringsnotat – Opptakskrav til særforbund og kriterier for tilskudd 
 
Idrettsstyremedlem Arvid Sulland presenterte hvordan KlubbenOnline kan danne grunnlag for 
et medlemsregister som kan virke fra 01.01.2008. Idrettsstyret sluttet seg til utvalgets forslag. 
Idrettsstyremedlem Tove Paule presenterte utvalgets forslag til reviderte kriterier for tilskudd 
til særforbundene. 
 
Vedtak: 
Idrettsstyret vedtok å sende forslaget fra arbeidsgruppen på høring.   
 
 
272 Momskompensasjon for 2005 og intern fordeling i idretten  
 
Generalsekretæren presenterte forslag til fordeling av momskompensasjonen for 2005.  
 
Vedtak: 
1. Idrettskretsenes interne fordeling blir lik 2004, rammetilskuddet brukes som 
fordelingsnøkkel. 
2. Etter innspill fra økonomiutvalget blir særforbundenes interne fordeling  en 
kombinasjonsmodell basert på hvert enkelt særforbunds totale kostnadsnivå, IT kostnader, 
aktivitetstall og antall klubber. Disse vektes hver med 25 prosent. 
 
 
Sak 273 Spillemidler til utstyr 2006 
 
Rådgiver i NIF, Magnus Sverdrup, la frem forslag til fordeling av spillemidler til utstyr for 
2006. 
 
Vedtak: 
Idrettsstyret godkjente den fremlagte innstillingen til fordeling av spillemidler til utstyr for 
2006. 
 
 
 



Sak 274 Lovendringssaker til Idrettstinget 2007 
 
Rådgiver i administrasjonen, Morten Berger, fremla saken. 
 
I tillegg til de fremlagte sakene ba Idrettsstyret om at Lovutvalget vurderer 
tingrepresentasjonen; stemmerett, forslagsrett, talerett m.m., for følgende styremedlemmer:  
De ansattes representant 
IOCs representant 
NUKs representant, dersom NUK fortsetter som organisasjon 
 
Vedtak: 
Idrettsstyret ber generalsekretæren utarbeide konkrete forslag til lovjusteringer i følgende 
punkter som fremlegges for lovutvalget til uttalelse: 
§1-6 og §10-1 om medlemskap 
§2-5 om valgbarhet 
§2-7 Inhabilitet 
§2-18 Idrettens voldgiftsrett 
§10-7 Tap og gjenopptakelse av enkeltmedlemskap 
§11-1 Straffebestemmelser – Virkeområde.  Forholdet til konkurranse-/kampregler 
§11-2 bokstav c om forbud mot deltakelse i pengespill 
§12-8 (3) om å unnta retten til organisert trening fra utelukkelse 
§12-21 om benådning 
§ 12-8 (10) om utelukkelse av person som ikke er medlem av idrettslag tilsluttet NIF  
§12-10 Tap eller reduksjon av økonomisk støtte til person 
§12-22, 4.ledd om påtalekompetanse 
Domshshierarkiet 
Stemmerett  for følgende kategorier styremedlemmer: IOCs representant, ansattes representant 
og NUKs representant.  
 
Idrettsstyret ber generalsekretæren også arbeide videre med de andre punktene som er 
fremlagt. 
  
 
Sak 275 Fremtidig organisering av kompetansearbeidet i NIF  
 
Generalsekretæren innledet til saken.  
Han presenterte også en mulig organisering av NIF sentralt og regionalt. 
NFI skal integreres i NIF, som vil beholde en faggruppe for funksjonshemmede sentralt med 
regionale rådgivere.  
Generalsekretæren viste videre til at det nasjonale idrettslige fagansvaret i NIF ikke er 
prioritert de siste årene. Han understreket at det er nødvendig å ansette en idrettsfaglig leder 
for å strategisk styrke arbeidet og ivareta de utfordringer NIF står overfor gjennom både 
integrering av NFI, og ikke minst gjennom den totale regionaliseringsprosessen.  Flertallet i 
Idrettsstyret var enig i at det er behov for en idrettsfaglig leder og styrke ressursene på 
området.  
Styret understreket at generalsekretæren må definere oppgavene til denne stillingen konkret 
og klart. Det ble også vist til at disse oppgavene må sees i en større helhet i organisasjonen. 
Det fremlagte forslag til vedtak var på 10 punkter.  Styret konkluderte med at realiteten i 
punkt 7 om regionale kompetansesentra var vedtatt tidligere.   
 



Følgende to vedtak ble gjort: 

Behovet for ressurser til overordnet ledelse av organisasjonens kompetansearbeid samt 
faglige bidrag på sentrale samfunnsområder hvor idretten har som mål å ha et tydelig 
samfunnsansvar, tilsier at det snarest mulig tilsettes en idrettsfaglig leder. 
 
Presidenten stemte mot forslaget. 
 
Protokolltilførsel fra Geir Kvillum: 
Styremedlem Geir Kvillum ga sin tilslutning til at en idrettsfaglig leder tilsettes sentralt i NIF, 
men denne stillingen må prioriteres innenfor vedtatte budsjettrammer under post 1, NIF 
sentralt. Han etterlyste også en tilbakemelding på sak 246 (IS-møte 22-23/6) hvor 
generalsekretæren fikk i oppgave fra Idrettstyret å beskrive hvordan ressurser til 
kompetanseutvikling skulle prioriteres i forhold til nåværende bruk av ressurser. 

Han mener videre at det administrative notatet fra Generalsekretæren av 1. september 2006 
om organisering av kompetansearbeidet i NIF (Idrett og kompetanse) må sendes 
organisasjonen for diskusjon og forankring.  

 

Vedtak: 

Generalsekretæren bes utrede en fremtidig administrativ og faglig organisering av 
kompetansearbeidet i NIF i nært samarbeid med Idrettsfaglig utvalg, og med idrettskretser og 
særforbund som vesentlige samarbeidspartnere. Generalsekretæren fremlegger en plan for 
gradvis styrking av kompetansearbeidet i sammenheng med budsjettet for 2007, herunder 
også hvilken opptrapping man ser for seg i langtidsbudsjettet som skal fremmes for 
Idrettstinget 2007. Tidligere vedtatt overtakelse av kompetansearbeid innenfor NFI hører 
naturlig med i dette arbeidet.  
 
Protokolltilførsel fra Presidenten: 
I Idrettsstyrets behandling av sak 246 22.06.06 understreket Presidenten at etablering av 
målevariabler på ressursbruk i sentraladministrasjonen, som beskrevet i spillemiddelsøknad 
for 2006, ikke er fulgt opp. Presidenten mente at slike variabler må foreligge før man nå 
vurderer økning av sentrale ressurser. 
 
I sak 245 i samme møte argumenterte Presidenten for at man bør lage en synliggjøring av 
dagens ressursbruk og i denne vise prioritering av dagens virksomheter i forhold til hverandre, 
og dagens virksomheter i forhold til eventuelle nye oppgaver (blant annet kompetanse), som 
vurderes løst/iverksatt.  
 
Det fremkom at Presidentens hensikt med formuleringen var at Idrettsstyret eventuelt skal 
kunne nedprioritere/eliminere eksisterende aktiviteter for å kunne ta nye initiativ, selv om den 
økonomiske rammen ikke øker. Presidenten brukte formuleringen ”Organisatoriske grep” i 
sitt innlegg på møtet i juni og dette henspeilte på en gjennomgang for å se om 
omprioriteringer sentralt kan bidra til frigjøring av hensiktmessige ressurser. 
 
Presidenten sluttformulerte sitt innlegg som ”organisatoriske grep og økonomiske 
prioriteringer”, som Idrettsstyret senere bestemte seg for å ha som felles formulering.  
 
Dette punktet er ikke fulgt opp. 
 



Saksfremlegg til Idrettsstyremøte 24.10.06 baserer seg på notat av 01.09.06 fra 
Generalsekretæren til Idrettsstyret vedrørende ”Organisering av kompetansearbeidet i NIF 
2007” samt refererer til en rekke idrettsstyrebehandlinger. 
 
Slik Presidenten ser det, inneholder notatet av 01.09.06 kun en beskrivelse av hvordan man 
skal bygge opp 6 nye stillinger i sentraladministrasjonen utelukkende gjennom en utbygging 
fra dagens nivå, og gir intet prioriteringsgrunnlag for Idrettsstyret slik Presidenten etterspurte i 
sak 245 22.06.06. Videre mener Presidenten at flere emner i dokumentet er basert på 
hypoteser og antakelser som Idrettsstyret ikke har tatt stilling til. 
 
Slik Presidenten ser det, bør ikke Idrettsstyret vedta nye stillinger sentralt før ovennevnte er 
fulgt opp.  
 
Presidenten mener at det administrative notatet fra Generalsekretæren av 1.9.06 om 
organisering av kompetansearbeidet ikke har den nødvendige forankring i organisasjonen. 
Notatet bør sendes særforbundene og være gjenstand for en diskusjon i det forum for at det 
skal ha den nødvendige forankring. 
 
På denne bakgrunn valgte Presidenten å stemme mot forslaget på dagens møte. 
. 
 
 
 
 
Sak 276 SPU og lederutdanning 
 
Leder for utvalget for lederutdanning, 2. visepresident Eva Arnseth, innledet til saken. 
Hun viste utdanningsstrukturen som en pyramide hvor trinn 1-4, et prosjekt med 29 
særforbund, er grunnleggende.  Det legges spesiell vekt på lederutdanning for ungdom og 
kvinner og sammenhengen mellom ulike tiltak for ulike målgrupper. 
 
Vedtak: 

• Idrettstyret tar saken til orientering, og ber om at det jobbes videre med disse 
tiltakene.  

 
• Styret ber om at forslagene til tiltak legges fram for særforbundene der en ber om 

tilbakemelding om hvilke typer leder/trenerutviklingstiltak en ser behov for, hvilken 
innretning og omfang de skal ha og hvilken finansieringsmåte som kan være aktuell. 

 
Saken kommer opp igjen på Idrettsstyrets møte i desember. 
 
 
Sak 277 Anleggspolitisk komité 
 
Forslaget til sammensetning av anleggspolitisk komité ble fremlagt av rådgiver i NIF og 
sekretær for komiteen, Magnus Sverdrup. 
Vedtak: 
Idrettsstyret utsatte vedtak om endelig sammensetningen av komiteen da det ikke var kommet 
inn kvinnelige kandidater. Administrasjonen må ta hensyn til dette når de igjen ber om 
kandidater fra idrettskretser og særforbund. 



 
Sak 278 NUK 
 
Idrettsstyremedlem og leder i NUK, Pål Sverre Fikse Pedersen, og NUK styremedlem, Stine 
Kvalø, la frem NUKs forslag til fremtidig ungdomsarbeid. NUKs styre foreslår at NUK 
legges ned under noen klare forutsetninger, bl.a. at 2 kvoterte ungdomsrepresentanter til 
Idrettsstyret, tilstrekkelig økonomisk grunnlag for ungdomsarbeidet og lederutvikling for 
ungdom må være på plass. 
 
Vedtak: 

1. Idrettsstyret vil fremme forslag for Idrettstinget om kvotering av ungdommer inn i 
Idrettsstyret.  Ungdom i denne sammenheng er opp til 26 år. 

2. Det avsettes midler i budsjettet for 2007 til oppstart av lederutviklingsprogrammet for 
ungdom. 

3. Videreutvikling av lederutviklingsprogrammet for ungdom vil bli tatt opp i infomøte 
med særforbundene og kommer opp igjen på neste idrettsstyremøte. 

4. Dette programmet sees i sammenheng med andre lederutviklingstiltak for ungdom i 
organisasjonen. 

5. Forutsatt at Idrettstinget i 2007 vedtar videreføring av lederutviklingsprgrammet, 
erstatter dette NUK, og NUK legges ned.  

 
 
Sak 279 Medlemskap i Initiativ for Etisk Handel 
 
Presidenten informerte om organisasjonen Initiativ for Etisk Handel (IEH) 
 
Vedtak: 
Idrettsstyret vedtok å melde organisasjonen inn i IEH. 
 
 
Sak 280 Aktivitetsutvikling og sosial integrasjon 
(Tidligere orienteringssak J/27) 
 
Aktivitetsutvikling og sosial integrasjon i idrettslag har vært gjennom en prosess. Det vises til 
korrespondanse mellom NIF, KKD og operative tilretteleggere og brukere. Prosessen har bl.a. 
ført til at ordningen har fått flere positive endringer. 
 
Generalsekretæren innledet til saken i henhold til status for ordningen og den tiltenkte prosess 
for tildeling av midler for 2007.  
IS-medlem Jonny Ternlind hadde fått i mandat fra forrige IS-møte til å utarbeide forslag til 
vedtak i saken. Følgende forslag ble fremlagt av Ternlind, og ble enstemmig godkjent av IS. 
. 
 
Vedtak: 
Idrettsstyret er opptatt av fortsatt utvikling i ”Aktivitetsutvikling og sosial integrasjon”.  
Arbeidet er et svært viktig bidrag under paraplyen ”idrett som samfunnsaktør”.  NIF vil være 
i nær dialog med KKD, operative aktører og brukere for å tilrettelegge for optimale forhold 
for alle de som er involvert i det inkluderende arbeidet.  NIF er tilfreds med at tildeling av 
tilskudd tilpasses regnskapsåret og at det er forutsigbarhet rundt rammevilkår.  For å skape 
minst mulig byråkrati for lagene, innrettes ordningen slik at lagene i de utpekte 



storbyområdene som omfattes av ordningen, søker og rapporterer ihht statens mål til 
idrettsråd/ idrettskrets henholdsvis en gang pr. år.  
 
Idrettsstyret tok generalsekretærens orientering om prosess for tildeling av midler for 2007 til 
etterretning. 
 
   
O-sak A Administrativ organisering og integrering av NFI 
 
Generalsekretæren dekket dette punktet under sak 275. 
 
 
O-sak B Faggruppe rundt Olympiatoppen 
 
Idrettsstyret var enige om at toppidrettssjefen skal være faggruppens sekretær og ikke leder 
som vedtatt i sak 219 av 4. april 2006. 
Idrettsstyret utnevner lederen i faggruppen. 
Det ble fra styret bedt om å få flere kvinnelige kandidater til faggruppen, og at også eksterne 
kandidater med annen fagkunnskap skal vurderes. 
Det innhentes CV fra alle nominerte kandidater. 
Geir Kvillum leder arbeidet med å legge frem en innstilling til neste idrettsstyremøte om en 
sammensetning av faggruppen for Olympiatoppen.  Dette gjøres i samarbeid med 
generalsekretæren og toppidrettssjefen. Særforbundene vil bli oppfordret til å nominere 
kvinner. 
Toppidrettssjefen må ha en dialog med noen av særforbundene som etterspør en 
tydeliggjøring av gruppens mandat og rolle. 
Toppidrettssjefen vil delta på neste møte hvor den endelige sammensetningen vedtas. 
 
 
O-sak C Organisasjonsutvikling 
 
Presidenten orienterte om status i regionale prosesser. Han understreket at det er bra fremdrift 
i utredningen flere steder, men at det blir avgjørende at utredningene resulterer i konkrete 
forbedringer.  
Idrettsstyret ønsker statusrapport fra Agder, Trøndelag, Hedmark/Oppland og 
Vestlandskretsene. 
 
 
O-sak D Kommunikasjonsstrategi 
 
Saken ble utsatt til neste møte. 
 
 
O-sak E Innspill fra Møre og Romsdal IK 
 
Idrettsstyret takket Møre og Romsdal IK for innbydelsen til å ha neste ledermøte i Molde.  
Administrasjonen vil vurdere Molde i forhold til andre aktuelle steder.  Avgjørelse i 
stedsvalget planlegges tatt før jul. 
Arbeidsutvalget vil komme tilbake til invitasjonen til dialog om Idrettspolitisk dokument, 
organisasjonsutvikling og forvaltningsreformen. 



 
 
 
 
O-sak F Status OL og Paralympics 2018 
 
Rådgiver og NIFs koordinator for søkeprosessen, Magnus Sverdrup, orienterte Idrettsstyret 
om status i søkerprosessen og programmet for neste dags befaring i Tromsø. 
 
 
O-sak G Rapport fra kretsledermøtet og idrettsrådkonferansen  
 
Presidenten informerte om møtene, hvor også andre idrettsstyremedlemmer hadde deltatt.  Det 
var enighet om at det er en positiv stemning i organisasjonen.  
 
 
O-sak H Status markedsavtaler 
 
Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om status i noen spesielle markedsavtaler. 
 
Vedtak: 
Idrettsstyret ga fullmakt til at to avtaleforhold bringes inn for rettsapparatet. 
 
 
O-sak I Oppfølging av saker fra Idrettstinget i 2003 og Ekstraordinært ting i 2004 
 
Generalsekretæren gikk gjennom noen oppfølgingssaker fra tingene i 2003 og 2004.   
Idrettsstyret understreket det betydningsfulle arbeid som var gjort, spesielt i forbindelse med 
Kap 2 i IPD om utvidet samfunnsansvar.   
 
 
O-sak J Aktivitetsutvikling og sosial integrasjon i idrettslag 
 
Se sak 280. 
 
 
O-sak K Ny avtale om IT og fellestjenester for medlemsorganisasjonene 
 
Idrettsstyret tok den utsendte informasjonen til orientering.   
 
 
O-sak L AU-protokoll  
 
Idrettsstyret tok den utsendte protokollen til orientering. 
 
 
O-sak M Protokoll for kontrollkomiteens møte 14. september 2006  
 
Idrettsstyret tok den utsendte protokollen til orientering. 
 



 
 
 
 
O-sak N Spillemiddelsøknaden for 2007. Brev fra KKD 10.10.2006 
 
Generalsekretæren informerte styret om brevet fra KKD, og at han hadde bedt KKD om noen 
dagers utsettelse for svaret.  
 
Idrettsstyret understreket igjen at presidenten og Idrettsstyret for fremtiden må få oversendt 
alle brev fra KKD så snart NIF har disse, slik at Idrettsstyret er kjente med problemstillinger 
som reises fra KKD. Presidenten understreket at i tilfeller der generalsekretæren ber om utsatt 
svarfrist til KKD, må presidenten/Idrettsstyret være informert om det. 
 
Generalsekretæren ba om evt. innspill fra Idrettsstyret innen 26. oktober til den siste delen av 
svaret til KKD som etter avtale sendes fredag 27. oktober. 
 
 
Ansattes representant i idrettsstyret Rune Titlestad ba om følgende tilførsel til protokollen: 
 
Idrettspresidenten ba ved to anledninger i møtet, om at de ikke tingvalgte representantene i 
Idrettsstyret, ansattes - og NUKs representant, skulle forlate møterommet fordi 
idrettspresidenten ønsket et separatmøte med kun de tingvalgte representantene tilstede. 
Ansattes representant, Rune Titlestad, sa seg uenig i dette ved begge anledningene, og ba ved 
siste anledning, like før møtet ble hevet, om å få lagt dette til protokollen slik:
Jeg er, i henhold til NIFs lov § 4-2, fullverdig medlem av Idrettsstyret med de plikter og retter 
som medfølger. Ansattes representant har en klar forventning om å delta i og/eller være 
informert om de organiserte aktiviteter/ informasjonsmøter som iverksettes 
av idrettspresidenten overfor idrettsstyrets medlemmer. Ansattes representant er uenig i at 
idrettspresidenten ber ansattes- og NUKs representanter om å forlate møterommet for at 
idrettspresidenten skulle gjennomføre et separatmøte med kun de tingvalgte 
styremedlemmene tilstede. Ansattes representant ser på dette som et organisert møte og det 
skulle vært åpent for alle idrettsstyremedlemmer. Ansattes representant kan ikke akseptere å 
bli utestengt fra slike organiserte møter.
 
Presidenten hevet møtet kl. 19.45 
 
 
 


