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Sak 33 Ansattes representant i Idrettsstyret 
 
Vedtak: 
 
Bjørn Omar Evju er gjenvalgt som ansattes representant i Idrettsstyret for denne 
tingperioden. 
Ingvild Reitan er gjenvalgt til Evjus personlige varamedlem.  
 
 
Sak 34 Godkjennelse av protokoll for Idrettsstyrets møte 02, 21.-22. juni 2007  
 
Vedtak: 
 
Styret godkjente protokollen med de kommentarer som fremkom i møtet. 
 
 
Sak 35 Halvårsregnskap pr 30.06.2007 og prognose/  omdisponering 
 
Prognostisert overskudd i regnskapet pr 30.06.2007 er kr 3 275 000, som er kr 1 275 000 
bedre enn budsjettert. Styret vil vurdere en eventuell fordeling av det økte overskuddet i neste 
møte. 
Styret vedtok å øke Olympiatoppens budsjettramme med kr 700 000,-.  Denne justeringen er 
allerede tatt hensyn til i regnskapet for 30.06.2007. Økningen skal, i henhold til 
Olympiatoppens prioriteringsliste, styrke arbeidet med sandvolleyball, skyting og seiling. 
 
Vedtak: 
 
Idrettsstyret tar det fremlagte regnskapet pr 30.06.2007 til etterretning og lar det være 
grunnlag for rapportering til departementet. 
Idrettsstyret vedtok å øke Olympiatoppens budsjettramme med kr 700 000,-. 
 
 
Sak 36 Søknad om spillemidler for 2008 
 
Styret har i sak nr. 16 møte nr. 02 - 21.-22. juni 2007 behandlet prinsipielle sider av 
spillemiddelsøknaden for 2008.  Søknaden skal viderehandles på neste idrettsstyremøte. 
Søknaden er basert på vedtak på Idrettstinget i mai 2007, jfr. Idrettspolitisk dokument for 
perioden 2007-2011. 
 
Saken om overgangsordninger etter bortfall av automatinntekter kommer også opp på neste 
møte i Idrettsstyret. I mellomtiden skal saken legges ut og sendes pr. e-post på høring til 
organisasjonen; særforbundene, idrettskretsene og idrettsrådene. Idrettsstyret mener at disse 
midlene er å anse som overgangsmidler med sikte på økonomisk fordeling og tilpasning i 
fremtiden, ikke fortiden.  Idrettsstyret mener også at dette er i samsvar med føringer gitt i 
Stortingsmelding nr. 29 (2006-2007) ”Frivillighetsmeldingen”. 
 



Idrettsstyret ba generalsekretæren se på skisser for fordelingsmodeller også for 2009 hva 
gjelder overgangsmidlene verdsatt til kr 308 millioner.  
Vedtak: 
 

1. De tildelte midlene er å anse som en overgangsordning gjeldende for 2008 og 2009 og 
er ment å bidra til en gradvis tilpasning til den fremtidige varslede økonomiske 
utviklingen i idretten basert på det forventede overskuddet til Norsk Tipping fra og 
med 2010. 

 
2. Dette er ikke ment å være en kompensasjonsordning til dem som historisk har nytt 

godt av automatinntekter fra det gamle spillautomatregimet, men bør fordeles til 
organisasjonsleddene i henhold til ”Idrettspolitisk dokument for 2007 til 2011”. 

 
3. NIF forvalter og fordeler hele summen på kr 168 millioner i overgangsmidler for 

2008. Dette beløpet kommer som tillegg til forventet ordinær spillemiddeltildeling for 
2008, som forvaltes og fordeles av NIF.   

 
4. Med utgangspunkt i disse premissene skal denne saken høres i organisasjonen. Frist 

for spillemiddelsøknaden er 15.09.2007, og fristen for høringen er 06.09.2007.  
 
 
Sak 37 Godkjennelse av protokollen fra Idrettstinget 2008  
 
Vedtak: 
 
Idrettsstyret vedtok protokollen fra Idrettstinget 2007. 
 
 
Sak 38 Godkjennelse av Idrettspolitisk dokument  
 
Idrettspolitisk dokument ble vedtatt på Idrettstinget 2007.  Idrettsstyret har i dette styremøtet 
gjennomgått dokumentet og innarbeidet sine konklusjoner fra tre resterende 
oversendelsessaker. 
 
Idrettsstyret ba generalsekretæren lage et hefte med Idrettspolitisk dokument til bruk internt 
og eksternt.   
Idrettsstyremedlemmene sender eventuelle kommentarer til forordet i heftet til 
styresekretæren. 
I tillegg lages en kortfattet oppsummering, en grafisk presentasjon og plakater. 
 
Vedtak: 
 
Idrettsstyret godkjente den fremlagte versjonen av Idrettspolitisk dokument for perioden 
2007-2011 med en redigering som fremkom i styret. 
 
Generalsekretæren bes underrette forslagsstillerne om styrets behandling og vedtak i de saker 
som er oversendt styret. 
 
 
Sak 39 Plan for oppfølging av Idrettspolitisk dokument 



 
NIFs assisterende generalsekretær presenterte forslag til prinsipper for oppfølging av 
Idrettspolitisk dokument. Det bør skilles på politiske utfordringer og administrative/ faglige 
utfordringer. 
Under politiske utfordringer kan det skilles mellom saker som bør følges opp umiddelbart av 
Idrettsstyret og saker som kan oversendes politiske utvalg for langtidsplanlegging. 
 
Det blir nedsatt syv politiske utvalg til bl.a. å behandle konklusjonene fra Idrettspolitisk 
dokument.  Det ble understreket at også mandatene for administrative utvalg bør vurderes på 
nytt. 
 
Vedtak: 
 
Generalsekretæren lager en oversikt til oppfølging basert på Idrettpolitisk dokument og andre 
vedtak fra Idrettstinget i mai 2007 til neste idrettsstyremøte. Oversikten skal også inneholde 
forslag til tidsmessig prioritering av oppgavene gjennom tingperioden.  
 
 
Sak 40 Sammensetning og mandat – politisk utvalg for idrett og samfunn 
 
Vedtak: 
 
Mål:  

1. Arbeide for at idretten skal kunne få økte ressurser over statsbudsjettet til 
helsefremmende tiltak 

2. Å være en aktiv pådriver og medspiller for å styrke fysisk aktivitet i skoleverket og i en 
utvidet skolehverdag, inkludert toppidrett i videregående skole og høyere utdanning. 

 
Mandat for utvalget: 

• Utvalget skal bestå av representanter fra Idrettsstyret, andre organisasjonsledd og av 
personer med bakgrunn fra politikk, høyskoler, interesseorganisasjoner og øvrig 
samfunnsliv.  

 
• Utvalget rapporterer til Idrettsstyret. Utvalget skal kunne behandle saker som er 

oversendt fra idrettsstyret, NIFs generalsekretær, samt egne initierte saker.  
 

• Utvalgets hovedoppgave er å komme med råd og innspill til Idrettsstyret.  
 

• Utvalget skal prioritere arbeidet med saker innen idrett og samfunn som er vedtatt i 
Idrettspolitisk dokument: 

 
- NIF må i økende grad synliggjøre sitt aktive samfunnsengasjement og 

samfunnsansvar, særlig med henblikk på arbeid, inkludering, utdanning, helse, 
fritid og livsstil. 

- Idretten ønsker i fellesskap med myndighetene å sette i verk tiltak som kan 
styrke idrettens rolle som virkemiddel i en positiv samfunnsutvikling. 

 
• Utvalget skal i samarbeid med NIFs administrasjon arbeide med å fremskaffe best 

mulig faktagrunnlag som bakgrunn for egne og styrets vurderinger. 



 
• Det forutsettes et nært samarbeid med NIFs administrasjon, som stiller sekretær for 

utvalget.  
 
Utvalgets leder, 1. visepresident Odd-Roar Thorsen, fortsetter arbeidet med sammensetning 
av utvalget basert på de kandidatene som er godkjent i styremøtet. 
 
 
Sak 41 Sammensetning og mandat – politisk rolle- og arbeidsfordelingsutvalg 
 
Vedtak: 
 
Mål: Å legge fram til ledermøtet 2008 en organisasjons- og beslutningsstruktur i NIF som 

følger en klarlagt rolle- og arbeidsdeling mellom særforbundslinjen og NIF-linjen, og 
som bidrar til ytterligere effektivisering av organisasjonen. 

 
Mandat for utvalget: 

• Utvalget skal bestå av representanter fra Idrettsstyret og politisk valgte personer fra 
ulike organisasjonsledd.  

 
• Utvalget rapporterer til Idrettsstyret, men kan behandle saker som er oversendt fra 

styret, NIFs generalsekretær, samt egne initierte saker.  
 

• Utvalgets hovedoppgave er å komme med råd og innspill til Idrettsstyret. 
 

• Utvalget skal arbeide i henhold til vedtatte strategier i Idrettspolitisk dokument: 
 
 

- Bruke eksisterende dokumentasjon/ utredninger til å avklare hvor de sentrale 
problemstillingene er. 

- Vurdere problemstillingene også med tanke på effektivisering av drift og 
avklare alternative løsninger. 

 
• Utvalget skal vedlegge faktagrunnlag som bakgrunn for egne og styrets vurderinger. 

 
• Det forutsettes et nært samarbeid med NIFs administrasjon, som også stiller sekretær 

for utvalget. 
 
Utvalgets leder, idrettsstyremedlem Geir Knutsen, fortsetter arbeidet med sammensetning av 
utvalget basert på de kandidatene som er godkjent i styremøtet. 
 
 
Sak 42 Sammensetning og mandat – politisk særforbundsutvalg 
 
Vedtak: 
 
Mål: Legge forholdene til rette for samarbeid mellom/ sammenslåing av særforbund slik at 

kompetanse og ressurser brukes mer effektivt og formålstjenlig. 



 
Mandat for utvalget: 

• Utvalget skal bestå av representanter fra Idrettsstyret og politisk valgte personer fra 
små og store særforbund, samt særforbund som organiserer flere idretter.  

 
• Utvalget rapporterer til Idrettsstyret, men kan behandle saker som er oversendt fra 

styret, NIFs generalsekretær, samt egne initierte saker.  
 

• Utvalgets hovedoppgave er å komme med råd og innspill til Idrettsstyret. 
 

• Utvalget skal arbeide med saker som er vedtatt i Idrettspolitisk dokument: 
 

- Hvordan motivere og koordinere utviklingsprosesser, prosjekter og tiltak 
mellom særforbundene? 

- Komme med forslag til fellesløsninger og felles arenaer både faglig og 
administrativt etter behov definert av særforbundene. 

- Vurdere særforbundenes demokratiske rettigheter på bakgrunn av gjeldende 
lov og komme med evt. forslag til endringer. 

 
• Utvalget skal i samarbeid med NIFs administrasjon arbeide med å fremskaffe best 

mulig faktagrunnlag som bakgrunn for egne og styrets vurderinger. 
 

• Det forutsettes et nært samarbeid med NIFs administrasjon, som også stiller sekretær 
for utvalget. 

 
 
Utvalgets leder, idrettsstyremedlem Geir Kvillum, fortsetter arbeidet med sammensetning av 
utvalget basert på de kandidatene som er godkjent i styremøtet. 
 
 
Sak 43 Sammensetning og mandat – politisk integreringsutvalg 
 
Vedtak: 
 
Mål: Øke deltakelsen av mennesker med funksjonshemming i idrettslagene. 
 
Mandat for utvalget: 

• Utvalget skal bestå av representanter fra idrettsstyret og personer fra ulike 
organisasjonsledd.  

 
• Utvalget rapporterer til idrettsstyret. Utvalget skal kunne behandle saker som er 

oversendt fra idrettsstyret, NIFs generalsekretær, samt egne initierte saker.  
 

• Utvalgets hovedoppgave er å komme med råd og innspill til Idrettsstyret på spørsmål 
som omhandler inkluderingspolitiske saker i forhold til vedtatt mandat. Utvalget skal 
overvåke og kvalitetssikre at de funksjonshemmede får et tilstrekkelig godt tilbud i 
idretten. 

 



• Utvalget skal prioritere arbeidet med saker innen inkluderingsfeltet som er vedtatt i 
idrettspolitisk dokument: 

 
- Særforbundene må gis rammevilkår som gjør at de kan ta et reelt ansvar. 
- Å forankre arbeidet i idrettslagene må prioriteres. 
- Samarbeid med det offentlige på tiltak for funksjonshemmede med store 

hjelpebehov. 
- Kompetanseutvikling av trenere og ledere. 

 
• Utvalget skal i samarbeid med NIFs administrasjon arbeide med å fremskaffe best 

mulig faktagrunnlag som bakgrunn for egne og styrets vurderinger. 
 

• Det forutsettes et nært samarbeid med NIFs administrasjon, som også stiller sekretær 
for utvalget.  

 
 
Utvalgets leder, Idrettsstyrets 1. visepresident Odd-Roar Thorsen, fortsetter arbeidet med 
sammensetning av utvalget basert på de kandidatene som er godkjent i styremøtet. 
 
 
Sak 44 Sammensetning og mandat – politisk anleggsutvalg 
 
Vedtak: 
 
Mål: Arbeide for at alle NIFs idretter får en anleggsdekning som understøtter at aktiviteten 

kan øke, at vedlikeholdet av eksisterende anlegg bedres og at etterslepet av nye anlegg 
som det søkes om spillemidler til, reduseres. 

 
Mandat for utvalget: 
 

• Utvalget skal bestå av representanter for Idrettsstyret og politisk valgte personer som 
kan ivareta idretter med ulike behov for anlegg, og idrettens geografiske utbredelse. 

 
• Utvalget rapporterer til Idrettsstyret, men kan behandle saker som er oversendt fra 

styret, NIFs generalsekretær, samt egne initierte saker. 
 

• Utvalgets hovedoppgave er å komme med råd og innspill til Idrettsstyret på spørsmål 
av anleggspolitisk art. 

 
• Utvalget skal arbeide med anleggssaker som ble vedtatt i Idrettspolitisk dokument, 

under overskriftene: 
 

- arealsikring 
- innflytelse 
- programsatsing anlegg 
- kompensasjon for merverdiavgift 
- kostnadskrevende anlegg 
- samarbeidsprosjekter med særforbundene 

 



• Utvalget skal arbeide med å fremskaffe best mulig faktagrunnlag som bakgrunn for 
egne og styrets vurderinger. 

 
• Det forutsettes et nært å samarbeid med NIFs administrasjon, som også stiller 

sekretær for utvalget. 
 
Utvalgets leder, Idrettsstyrets 2. visepresident Børre Rognlien, fortsetter arbeidet med 
sammensetning av utvalget basert på de kandidatene som er godkjent i styremøtet. 
 
 
Sak 45 Sammensetning og mandat – politisk idrettsrådsutvalg 
 
 
Vedtak: 
 
Mål: At NIF i samarbeid med idrettskretsene (evt. regionene) etablerer idrettsråd i flest 

mulig kommuner (som har tilstrekkelig antall idrettslag), og sikrer at disse kan fremstå 
som idrettens lokale talerør med en saklig tyngde som gjør at de blir tatt hensyn til – 
til det beste for idretten og lokalsamfunnet. 

 
 
Mandat for utvalget: 
• Utvalget skal bestå av tillitsvalgte fra Idrettsstyret, idrettkretser og idrettsråd. 

 
• Utvalget rapporterer til idrettsstyret. Utvalget skal kunne behandle saker som er 

oversendt fra Idrettsstyret, NIFs generalsekretær, samt egne initierte saker.  
 

• Utvalget skal kunne ta initiativ til nødvendige seminarer og konferanser. Disse skal 
godkjennes av Idrettsstyret. 

 
• Utvalgets hovedoppgave er å komme med råd og innspill til Idrettsstyret. 

 
• Utvalget skal prioritere arbeidet med saker innen idrettsrådsfeltet som er vedtatt i 

Idrettspolitisk dokument: 
 

- På bakgrunn av idrettsrådenes sentrale rolle i forhold til lokal 
anleggsutvikling og utvikling av idrettstilbudet i den enkelte kommune, må 
utvalget påse at det utvikles og formidles tilstrekkelig informasjon og tilbys 
opplæring i forhold til idrettsrådenes viktige oppgaver. 

- Utvalget skal arbeide kontinuerlig for å styrke idrettsrådenes kompetanse og 
rammebetingelser. 

 
• Utvalget skal i samarbeid med NIFs administrasjon arbeide med å fremskaffe best 

mulig faktagrunnlag som bakgrunn for egne og styrets vurderinger. 
 

• Det forutsettes et nært samarbeid med NIFs administrasjon, som også stiller sekretær 
for utvalget.  

 



 
Utvalgets leder, Idrettsstyrets 2. visepresident Børre Rognlien, fortsetter arbeidet med 
sammensetning av utvalget basert på de kandidatene som er godkjent i styremøtet. 
 
 
Sak 46 Kvinneprosjektet 
 
Idrettsstyremedlem Bodil Heskestad leder kvinneutvalget. 
Grunnet sykdom er det forberedende arbeidet til dette utvalget forsinket og derved utsatt til 
senere møte. 
 
Vedtak: 
 
Idrettsstyret vedtar å videreføre kvinneprosjektet.  Mål og mandat vedtas på neste møte. 
 
 
Sak 47 Tap av medlemskap for tre idrettslag 
 
Lagåsen Squashklubb, Lysakers Squashklubb og Sandvika Taekwondoklubb viste vesentlig 
mislighold av medlemsforpliktelsene i en undersøkelse igangsatt av NIF og gjennomført av 
idrettskretsene.   
Akershus Idrettskrets har gjort vedtak om at idrettslagene likevel beholder medlemskapet i 
NIF inntil videre.  Generalsekretæren var av den oppfatning at misligholdet var for alvorlig til 
at medlemskapet kunne opprettholdes. Idrettslagene har bl.a. ikke holdt årsmøter eller 
styremøter. 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i NIFs lov § 10-2 fratar Idrettsstyret Lagåsen Squashklubb, Lysakers 
Squashklubb og Sandvika Taekwondoklubb medlemskapet i Norges Idrettsforbund og 
Olympiske Komité for vesentlige brudd på sine medlemsforpliktelser. 
 
 
 
Sak 48 Kendo – Ny gren i Norges Kampsportforbund 
 
Norges Kampsportforbund har søkt Idrettsstyret om å få ta opp den japanske sverdidretten 
kendo med tre beslektede grener, som gren i forbundet.   
 
Vedtak: 
 
Idrettsstyret vedtar at kendo, som inkluderer de beslektede kampsportene iaido, jodo og 
naginatado, tas opp som en gren i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité fra og med  
1. januar 2008.  Kendo, inkl. iaido, jodo og naginatado, vil bli tatt opp som en gren i Norges 
Kampsportforbund.   
Det er en forutsetning for opptaket at Norges Kampsportforbund da får ansvar for all kendo-
aktivitet i Norge og at det nåværende Norges Kendoforbund er oppløst. Norges 
Kampsportforbund må også være eneste norske medlem av Det internasjonale 
kendoforbundet.  
 



 
Sak 49 Jubileumskomité 
 
NIF skal feire 150-årsjubileum i 2011. Det er tidligere besluttet å nedsette en jubileumskomité 
med 2. visepresident Børre Rognlien som leder.  Rognlien fremla forslag til sammensetning 
av komiteen. 
 
Vedtak: 
 
Styret godtar forslaget til sammensetning av jubileumskomiteen og kandidatene kan tilskrives. 
Styret stiller nødvendige økonomiske ressurser til rådighet for komitéarbeidet i 2007. 
   
  
Sak 50 Kommunevalget 
 
Presidenten presenterte en undersøkelse gjort av Frivillighet Norge over de enkelte partiers 
holdning til ulike spørsmål i forhold til frivillighet.  
 
Vedtak: 
 
Styret ba presidenten sende brev til alle kommuner og fylker med oppfordring om å støtte 
arbeidet hos idrettskretser og idrettsråd og samtidig understreke viktige prinsipper og 
idrettspolitiske føringer gitt i Idrettspolitisk dokument. 
 
Det sendes ut, evt. legges ut på nettet, noen få sentrale spørsmål fra Idrettspolitisk dokument 
som NIF ber partiene svare på. 
 
 
Sak 51 Kartlegging av pengestrømmer og kostnadsnivået i toppidretten i 

organisasjonen, samt kartlegging av pengestrømmer til og fra idrettskretsene 
    (Tidligere O-sak A) 
 
Presidenten innledet til saken. Hun fastslo at Idrettsstyret ønsker en åpen og konstruktiv 
debatt rundt toppidretten generelt og Olympiatoppen spesielt, og at det er positivt når så 
mange engasjerer seg og har ulike meninger. NIFs generalsekretær presiserte at den siste tids 
medieoppslag vedr. Olympiatoppen var et innspill i en faglig debatt om Olympiatoppen.  
Generalsekretæren beklaget dersom noen oppfattet dette annerledes.  
 
Idrettsstyret gjennomførte en grundig og god diskusjon om Olympiatoppen, hvor det ble 
presisert som nyttig og verdifullt at ulike meninger og engasjement fremkommer om 
Olympiatoppen. 
 
I denne diskusjonen ble også brev fra flere generalsekretærer i særforbundene samt brev fra 
Norges Håndballforbund til Idrettsstyret tatt med. I tillegg til den ovennevnte diskusjonen 
gjennomgikk generalsekretæren status i arbeidet vedr. ”Kartlegging av pengestrømmer og 
kostnadsnivået i toppidretten i organisasjonen, samt kartlegging av pengestrømmer til og fra 
idrettskretsene”. 
 
I presidentskapets møte den 26.06.2007 bevilget presidentskapet kr 300.000,- til at dette 
arbeidet raskt kunne påstartes. Kartleggingens formål er å få mest mulig kunnskap og 



forståelse om flere pengestrømmer i norsk idrett, slik at fremtidige diskusjoner og 
overordnede økonomiske prioriteringer gjennom vedtak i Idrettsstyret kan gjøres på en bedre 
forståelsesplattform. 
 
Idretten vil få kr 168 mill ekstra over spillemidlene i 2008 og kr 308 mill ekstra i 2009.  
 
Prosjektene ble presentert for særforbundenes administrative økonomiutvalg den 27.06.2007. 
Dette møtet finnes det eget referat fra. 
 
Et prosjektutvalg ble nedsatt for å kvalitetssikre spørreskjemaene i løpet av sommeren basert 
på økonomiutvalgets møte den 27.06.2007. Utvalget består av: 

• Bjørn Soleng, gen.sek. Norges Svømmeforbund 
• Tomas Jonsson, gen.sek. Norges Bandyforbund 
• Rune Riberg, økonomisjef Norges Fotballforbund 
• Rune Wilhelmsen, økonomisjef Norges Skiforbund 
• Odd-Bjarne Solheim, org.sjef Sogn og Fjordane Idrettskrins 
• Anita Pelsholen, økonomisjef NIF 
• Kristin Waag, økonomicontroller NIF 
• Øystein Dale, org.sjef NIF 
• Inge Andersen, gen.sek. NIF 
• Jonas Häfde, Fornebu Consulting 

 
Utvalget hadde et arbeidsmøte den 13.08.2007. Prosjektet og problemstillinger ble 
gjennomgått og diskutert. Spørreskjemaets utforming ble diskutert og er siden kvalitetssjekket 
gjennom e-post dialog med utvalget.   
 
Vedtak:  
 
Idrettsstyret har tatt tilgjengelig informasjon vedr. den siste tids medieoppslag relatert til 
Olympiatoppen, brev tilsendt styret fra organisasjonen og NIFs generalsekretærs 
redegjørelse, til etterretning. 
 
Idrettsstyret ønsker en åpen og konstruktiv debatt rundt toppidretten og norsk idrett generelt i 
alle organisasjonsledd. 
 
Idrettsstyret ber generalsekretæren, med bakgrunn i vedtak i sak 27 fra Idrettsstyrets møte 
nr. 02, 21.-22. juni 2007, snarlig operasjonalisere de fremviste planene for kartlegging av 
pengestrømmer og kostnadsnivået i toppidretten i organisasjonen, samt kartlegging av 
pengestrømmer til og fra idrettskretsene.  
 
 
O-sak A (Se sak 51) 
 
 
O-sak B Frivillighetsmeldingen 
 
Generalsekretæren gjennomgikk regjeringens frivillighetsmelding ”Frivillighet for alle”.   
Den fremhever bedre rammebetingelser for frivillige organisasjoner generelt, mer ressurser til 
lokal aktivitet og ”lavterskelaktivitet”, å styrke inkludering og integrering og styrke kunnskap 
og forskning. 



Det ble fra styret understreket at de viktigste områdene i Idrettspolitisk dokument finnes igjen 
i Frivillighetsmeldingen. Idrettsstyret er godt fornøyd med meldingen. 
  
Meldingen inneholder en overgangsordning etter bortfall av automatinntekter på 
kr 168 millioner i 2008 og kr 308 millioner i 2009.   
Det blir også lansert en ”grasrotandel” på 5% av de enkelte spills omsetning som kan 
tilbakeføres til den frivillige organisasjonen spilleren selv velger. 
 
Generalsekretæren ble bedt om å lage forslag til en handlingsplan for oppfølging av 
frivillighetsmeldingen. 
 
 
O-sak C Nasjonalt medlemsregister i norsk idrett 
 
Saken ble utsatt. 
 
 
O-sak D Orientering om status i kulturmomsutvalget 
 
Idrettsstyrets 2. visepresident, Børre Rognlien, er styrets representant i kulturmomsutvalget.  
Dette utvalget skal gi råd til Regjeringen og Stortinget i saken. 
Rognlien redegjorde for status i utvalgets arbeid. Utvalget er foreløpig ikke kommet til noen 
konklusjoner.  Idrettens standpunkt er fortsatt at frivillige organisasjoner, som er medlemseid 
og er definert inn i et frivillighetsregister, skal ha fritak for inngående og utgående moms.  
Selv om dette kan synes vanskelig, er Idrettsstyret av den formening at vi fortsatt deltar i 
utvalget for å diskutere alternative løsninger for å få en redusert momssats for frivillige 
organisasjoner. 
 
Rognlien fikk tilslutning i styret for de synspunkter han forfekter på vegne av idretten. 
 
 
O-sak E Status Tromsø 2018 
 
Tromsø 2018 skal være på saklisten på de fleste idrettsstyremøtene.  Denne gangen ble 
informasjonen til styret utsatt til neste møte.  
 
Presidenten hevet møtet kl. 16.00 med det unntak at O-sak D ble behandlet under ”Åpen 
time”. 
 
Åpen time   
 
Fra kl. 16 til kl 17 var organisasjonen og pressen invitert til Åpen time.  Presidenten,  
2. visepresident og styreansvarlig for enkelte saker refererte fra behandlingen og vedtakene i 
sakene som hadde vært på dagsorden i styremøtet.   


