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Presidenten satte Idrettsstyrets møte nr. 13 - 5. juni 2008 kl. 15.15.   
Møtet var vedtaksført. 
 
 
Sak 159 Godkjennelse av protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 12 – 13. mai 2008 
 
Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok protokollen for møte nr. 12, 13. mai 2008.  

 
 
Sak 160 Gjennomgang av Norges Gang- og Mosjonsforbund  
 
Generalsekretæren la frem saken og informerte Idrettsstyret om status i undersøkelsen som 
idrettskretsene gjør i forhold til medlemstall innrapport på Idrettsregistreringen over aktive 
medlemmer som utøver kappgang og turmarsj. Det foreligger betydelig overrapportering og 
foreløpig er antall medlemslag redusert fra 515 til 306 og antall aktive fra 42.478 til 18.454. 
Det er eksempel på at forbundet har ført opp tall på aktive i idrettslag som har nektet for at de 
er medlem av forbundet, og har understreket for forbundet at de ikke har medlemmer som er 
aktive i kappgang eller turmarsj.  
Idrettsstyret er av den oppfatning at det ikke har vært gjort nødvendig innsats for å styre 
økonomien eller rydde opp i medlemstallene.  Idrettsstyret er også av den oppfatning at NGF 
ikke selv lenger er i stand til å rydde opp i den kritiske økonomiske situasjonen, med 
bakgrunn i at grunnstøtten fra NIF for 2008 nå blir kraftig redusert. 
En foreløpig beregning av rammetilskuddet for 2008 basert på foreløpige aktivitetstall, viser 
en reduksjon ned til ca. kr 2,8 millioner. NGF har fått utbetalt a konto i 2008 kr 2.344.433,-. 
NGF vil derved trolig være insolvent i september/ oktober 2008 basert på den driftssituasjon 
og de avtaler som foreligger i NGF pr dato.  
Due Diligence-rapporten fra Arntzen de Besche forutser at forbundet bare har økonomiske 
ressurser for noen måneders drift, noe som tydeliggjøres ovenfor i tallmaterialet.                                        
Idrettsstyret er bekymret for avtaler som forbundet har inngått. 
Idrettsstyret er av den oppfatning at Norges Gang- og Mosjonsforbund med grenene kappgang 
og turmarsj bør søke sammenslåing med Norges Friidrettsforbund.  Dersom dette ikke 
kommer i stand, ber Idrettsstyret generalsekretæren vurdere anmeldelse av forbundet til NIFs 
domsutvalg med påstand om eksklusjon og evt. krav og søksmål om tilbakebetaling av for  
mye utbetalt rammetilskudd tidligere og eventuelt mot enkeltpersoner.  
Idrettsstyret uttrykte at det ikke lenger har tillit til forbundet. 
 

Vedtak: 

Med bakgrunn i resultatet av den medlemsundersøkelsen som er gjennomført, har 

Idrettsstyret ikke lenger tillit til Norges Gang- og Mosjonsforbund.  

Idrettsstyret vil ikke gi økonomisk støtte til Norges Gang- og Mosjonsforbund utover den 

eventuelle restanse i rammetilskudd for 2008 beregnet på grunnlag av reviderte medlemstall. 

  

Idrettsstyret anmoder om at et nytt ekstraordinært ting i Norges Gang- og Mosjonsforbund 

vedtar å søke sammenslåing med Norges Friidrettsforbund. 

 

Dersom Norges Gang- og Mosjonsforbund ikke etterkommer denne anmodningen, ber 

Idrettsstyret generalsekretæren vurdere anmeldelse av Norges Gang- og Mosjonsforbund for 

NIFs domsutvalg med påstand om eksklusjon. 

 



Idrettsstyret ber også generalsekretæren vurdere krav og eventuelt søksmål om 

tilbakebetaling av tidligere års rammetilskudd på grunn av for høye innrapporterte 

medlemstall. 

 

Anmeldelse mot enkeltpersoner kan være aktuelt, og Idrettsstyret ber generalsekretæren 

vurdere dette.  

 
 
Sak 161 Youth Olympic Games 2012  
 
Saken ble lagt frem av idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu, leder for NIFs 
utviklingsavdeling (Magnus Sverdrup) og Petter Syverud (konsulent). 
Youth Olympic Games (YOG) er i tillegg til et idrettsarrangement også et utdanningsprogram 
og et kulturprogram for ungdom under paraplyen at det er av unge for unge. 
Det er beregnet en kostnadsramme på kr 243 millioner som er planlagt finansiert av IOC, 
sponsorer og gjennom en statlig garanti. 
Idrettsstyret ba om en fordeling av kostnadene på idrett, utdanning og kultur. 
Det er bekreftet at Lillehammer kommune ønsker å være med på arrangementet. De vil bl.a. 
stille en tomt til disposisjon for utvikling av deltakerlandsbyen. 
Søknaden til IOC er ikke endelig ferdig utformet, men må behandles før søknadsfristen 19. 
juni 2008.  Derfor gjennomføres et telefonstyremøte mandag 16. juni for å behandle den 
endelige søknaden. 
 
Vedtak: 

Idrettsstyret ber generalsekretæren ferdigstille en søknad for YOG, som endelig behandles i et 

telefonstyremøte 16.06.2008. 

 
 
Sak 162 NIF 150 år  
   
NIF er 150 år 15. mars 2011.  2. visepresident, leder av jubileumskomiteen, Børre Rognlien, 
innledet til saken.  Komiteen la frem forslag til visjon for jubileet. Idrettsstyret ba 
jubileumskomiteen arbeide videre med å videreutvikle visjonen. 
Andre forslag som ble fremlagt for Idrettsstyret må kostnadsberegnes og verdivurderes. 
Idrettsstyrets flertall var av den oppfatning at selve jubileumsdagen 15. mars bør markeres, 
men at hovedmarkeringen for organisasjonen finner sted under en ekstra dag i forbindelse 
med Idrettstinget i 2011.  Idrettsstyret er fokusert på at jubileumsåret bør benyttes til å 
fremvise idrettens kraftfulle ståsted i samfunnsbildet.  Jubileumskomiteen er av den 
oppfatning at en samlet norsk idrett bør ha som mål at flere barn og ungdom fortsetter lenger 
med å drive idrett ut fra egne behov og ferdighetsnivå. 
 
 
Sak 163 Benådning  
 
En utøver som er utestengt på livstid fra konkurranseidrett, organisert trening og retten til å 
inneha valgte og oppnevnte tillitsverv pga overtredelse av antidopinglovene, har søkt 
Idrettsstyret om benådning for deler av straffen. 
 
Vedtak: 

Styret avslår søknaden om benådning.  



Styret vedtar at søkerens navn ikke offentliggjøres.    

  
 
Sak 164 Idrettsrådskonferanse 2009  
 
Saken ble lagt frem av 2. visepresident Børre Rognlien. 
Neste nasjonale idrettsrådskonferanse skal holdes i 2009. 
Idrettsstyret må vedta sted for konferansen. Det maksimale antall deltakere bør være ca. 350. 
Det er målet å få flest mulig idrettsråd til å delta på konferansen i 2009. 
 
Vedtak: 

Den nasjonale idrettsrådskonferansen i 2009 legges til Molde. Generalsekretæren bes om å 

komme tilbake til Idrettsstyret med relevant dato for konferansen. 

 
 
Sak 165 NIFs anbefalinger for lokale aktivitetsmidler (LAM) 2008 
 
Leder for NIFs utviklingsavdeling, Magnus Sverdrup, presenterte generalsekretærens forslag 
til NIFs anbefalinger for LAM 2008. Det er ikke større endringer fra forrige år.  Det anbefales 
videre å prioritere idrettslag som har spesielle trener- og lederutdanningstiltak.  
Funksjonshemmede, barn og ungdom skal spesielt styrkes gjennom idrettslagenes virksomhet. 
 
Vedtak: 

Idrettsstyret vedtar den foreslåtte innstilling til NIFs anbefalinger vedrørende lokale 

aktivitetsmidler (LAM) 2008. 

 
 
O-sak A Tromsø 2018  
 
1. visepresident Odd-Roar Thorsen innledet til saken.  Han la vekt på at det er helt uaktuelt å 
få en statsgaranti for Tromsø 2018 uten bruk av spillemidler (ref. brev fra KKD).  Det kan 
imidlertid være vanskelig å være med på å bruke spillemidler til anlegg som blir 
kommersialisert etterpå. 
Tromsø 2018 er et sentralt tema på det etterfølgende ledermøtet, hvor idretten selv vil få en 
redegjørelse og innblikk i arbeidet med Tromsø 2018 av ledelsen i Tromsø 2018 AS. 
 
 
O-sak B Status retningslinjer ungdomsidrett  
 
NIFs seniorrådgiver Per Tøien og rådgiver Anders Hoff la frem status i arbeidet med 
retningslinjer for ungdomsidrett. Styringsgruppen for særforbundene fikk oversendt forslaget 
til retningslinjer/ rettigheter for ungdomsidrett 13.05.2008. Det er ikke kommet noen respons 
fra særforbundene.  
Basert på tilbakemeldinger fra ledermøtet, vil et revidert forslag til Ungdommens 
retningslinjer/ idrettsrettigheter bli sendt til administrativ høring. 
En mulighet bør være at det blir en deling mellom rettigheter og retningslinjer, med felles 
rettigheter i bunnen og retningslinjer i hvert særforbund. 
Idrettsstyret tok saken til orientering. 
 
 



O-sak C Status veileder for politiattest  
 
Seniorrådgiver Per Tøien delte ut et ferdig trykket utkast til veileder for politiattest.  
Denne saken implementeres til høsten og senest med virkning fra 01.01.2009.  Ferdig veileder 
fremlegges Idrettsstyret på møtet i august. 
Idrettsstyret er skeptisk til å utvide ordningen med politiattest til andre lovbrudd utover 
overgrep mot mindreårige og mennesker med utviklingshemming. 
 
 
O-sak D Kontrollkomiteens protokoll  
 
Styret påpekte at det ikke er gjort et formelt vedtak om at SPU som selskap kan bli nedlagt.  
Idrettsstyret vil vurdere SPUs fremtid og evt. selskaps-/ aktivitetsform i løpet av høsten 2008.   
For øvrig tok styret protokollen til orientering. 
 
 
O-sak E Fordeling av tilskudd til idrettskretsene 2008 
 
Informasjon om rammetilskudd og tilskudd til klubbutvikling og den generelle trener- og 
lederutdanningen er sendt til idrettskretsene.  Idrettskretsene ble gitt mulighet til å gi 
kommentarer til forslag til fordelingen.  Innen fristen var det kommet svar fra fire 
idrettskretser som understøtter fordelingen. 
Styret var enig i den fremviste fordelingen. 
 
 
ISF-sak Godkjennelse av ISF-protokoll for møtet 13. mai 2008 
 
Vedtak i ISF-styret: 

Protokollen ble godkjent.  
 
Presidenten hevet idrettsstyremøte nr. 13 kl. 20.00. 
 
Neste idrettsstyremøte avholdes 19. og 20. juni 2008. 
 
 
…. 
 
 


