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Til stede: 
Tove Paule (president), Odd-Roar Thorsen (1. visepresident),  
Børre Rognlien (2. visepresident), Jorodd Asphjell, Aslak Heim-Pedersen, Bodil Heskestad, 
Geir Kvillum (unntatt sakene 212 og 215 og o-sakene A, B,C og D), Karette Wang Sandbu, 
Terje Wist, Bjørn Omar Evju.  
Inge Andersen (generalsekretær).  
 
Forfall: 
Camilla Haugsten, Geir Knutsen, Gerhard Heiberg. 



 
Idrettspresident Tove Paule satte idrettsstyremøte nr. 19 (2007-2011)  

24.11.2008 kl. 09.00. 

Møtet var vedtaksført. 

 

 

Sak 208 Godkjennelse av protokollen for møte nr. 18 – 28.-29. oktober 2009 

 
Vedtak: 

Idrettsstyret godkjente protokollen for styremøte nr. 18 (2007-2011) med små endringer i  
sak 199 og o-sakene H og K. 
 
 

Sak 209 Nye dopingbestemmelser og retningslinjer for utøverinformasjon  

 

Saken ble lagt frem av NIFs juridiske konsulent, Morten Johnsen, og lovutvalgets juridiske 
sekretær, Niels Kiær.   

World Anti-Doping Code (WADC) ble implementert i NIFs lov med virkning fra 01.06.2004. 
World Anti-Doping Agency (WADA) har revidert WADC. Den reviderte versjonen av 
WADC ble vedtatt på WADAs kongress i Madrid i november 2007. Det er et krav fra WADA 
at det nye regelverket implementeres med virkning fra 01.01.2009. Dette nødvendiggjør en 
midlertidig lovendring jfr. NIFs lov § 2-15, fjerde ledd. 

Lovutvalget har i sak 31/08 i møte 22.10.2008 behandlet utkastet til nye dopingbestemmelser 
og anbefalte dette med de endringer lovutvalget foreslo.  

Forslag til endring av retningslinjer om utøverinformasjon kommer som en følge av endringen 
av WADC og WADAs standard om dopingkontroll, (International Testing Standard). 

 
Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok enstemmig det fremlagte forslag til endring av NIFs lov kap. 12 
(dopingbestemmelsene) som midlertidig lovendring jf. NIFs lov § 2-15 (4), slik det er anbefalt 
av NIFs lovutvalg.  Den midlertidige lovendring trer i kraft 01.01.2009. 

Idrettsstyret vedtok endringer i retningslinjer om plikt til å gi informasjon for planlegging og 
gjennomføring av dopingkontroller. De nye retningslinjene trer i kraft 01.01.2009 

 
 
Sak 210 Retningslinjer for hedersbevisninger 

 

Idrettsstyret behandlet nye retningslinjer for NIFs to utmerkelser/ hedersbevisninger;  

• Æresmedlemskap, som tildeles NIFs Plakett,  

• Hederstegn 
 
 
 
 

 



 

Vedtak: 

Retningslinjer for hedersbevisninger 

Æresmedlem 

Æresmedlemskap er Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités høyeste 
utmerkelse. 

Det kan tildeles tillitsvalgte som har gjort et særlig fortjenstfullt arbeid på flere plan i norsk 
idrett. Med dette menes arbeid som tillitsvalgt på høyeste nivå i særforbund, idrettskrets eller 
idrettsforbundet nasjonalt og/eller internasjonalt. Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha 
vist over tid en nær tilknytning, forankring og holdninger i NIFs verdier;  idrettsglede, 
fellesskap, helse og ærlighet 

Beslutning om tildeling gjøres av Idrettsstyret og protokollføres, etter at saken har vært 
forberedt og behandlet fortrolig. Et æresmedlem tildeles NIFs Plakett. Plaketten deles ut på 
Idrettstinget eller på NIFs Ledermøte. 

Hederstegn 

Hederstegnet med diplom tildeles enkeltpersoner (tillitsvalgte, ansatte og utøvere) som har 
gjort et meget fortjenstfullt arbeid på flere plan i norsk idrett, over en periode på til sammen 
mer enn 10 år.  

Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha vist forankring i NIFs verdier; idrettsglede, 
fellesskap, helse og ærlighet. 

Beslutningen om tildeling gjøres av Idrettsstyret eller den som Idrettsstyret har delegert 
myndigheten til. Utdeling av NIFs Hederstegn skal foregå i en egnet positiv ramme.  

 
Sak 211 Norges Volleyballforbund 

 

Idrettsstyret behandlet forretningsmessige og driftsmessige forhold i Norges 
Volleyballforbund (NVBF). Idrettsstyret er fortsatt meget bekymret for situasjonen i 
forbundet.  

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok å innkalle til et møte mellom NIFs presidentskap (inkl. generalsekretær og 
NIFs økonomisjef), samt idrettsstyremedlemmene Terje Wist og Bjørn Omar Evju, og Norges 
Volleyballforbunds styre (inkl. dets generalsekretær), kontrollkomité og revisor sammen med 
ekspertgruppen som har utarbeidet rapporten om NVBF, for å behandle spesifikke 
forretningsmessige og driftsmessige forhold i NVBF. 

Møtet holdes 15. desember kl. 17.00.    

 
Sak 212 IOC Women Sports Award 2009  

 

IOC Women Sports Award deles ut årlig av IOC for å fremme utviklingen av kvinner innen 
idretten, bidra til økt engasjement og til å styrke deltakelsen av kvinner og jenter på alle 
nivåer av idretten globalt.  

Vedtak:  

Idrettsstyret vedtok å nominere Grete Waitz til IOC Women and Sports Award 2009. 



 
 

Sak 213 Status regionale prosjekter  

 

Generalsekretæren innledet til saken. 

Ref. IS-sak 77 i møte nr. 06 (2007-2011), IS-sak nr. 112 i IS-møte nr. 08 (2007-2011) samt til 
opprinnelig saksbehandling og grunnlag for bevilgninger gitt i IS-sak 339 i  
IS-møte nr.33 (2004-2007): 
 
Prosjektet Trønderidretten i samarbeid (TIS) går nå inn i en avslutningsfase.  Det er naturlig at 
idrettskretsene selv legger dette inn som ordinær drift fra og med 01.07.2009, dersom 
relevante aktiviteter og oppgaver fra dette prosjektet skal videreføres i trøndelagsfylkene.  
Generalsekretæren presiserte viktigheten av at de ansatte som er involvert i dette arbeidet, blir 
behandlet på en forsvarlig måte etter arbeidsrettslige regler og i henhold til deres kontrakter.  
NIFs økonomiske bidrag i TIS-prosjektet avvikles derved pr. 30.06.2009. 
 
Det er stor aktivitet i Kompetansesenteret for idrett i Agder (KIA), og det er godt samarbeid 
innad mellom idrettskretsene, fylkeskommunene og med særidrettene i regionen. 
 

Idrettens Kompetansenter Innlandet (IKI) kom operativt i gang i august 2008. Det er ansatt to 
personer. Dialog og samarbeid mellom idrettskretsene, NIF og fylkeskommunene er meget 
godt, og særidretter i regionen deltar i dialog og prosjekter vedr. relevante utviklingstiltak. 
Blant annet har IKI sammen med orienteringsforbundet under oppstart et større 
klubbutviklingsprosjekt for vel 20 o-klubber i mjøsregionen, (”Innlands-O”).  

 
De økonomiske bidrag fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner matcher NIFs økonomiske 
bidrag.  
 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret avvikler NIFs økonomiske bidrag i prosjektet Trønderidretten i samarbeid 
(TIS) pr. 30.06.2009. Sluttrapport relatert til trøndersk anleggsplan og sluttrapport 
relatert til sonemodellen skal være NIF i hende innen 31.03.2009.  Dersom sluttrapport 
ikke kommer NIF i hende innen oppgitt dato, halveres tilskuddet for de  
6 månedene i 2009 med 50 %.  Idrettsstyret ber generalsekretæren budsjettere med  
6 måneders tilskudd til drift av dette prosjektet, som vil utgjøre kr. 650.000,- for 2009. 

 
2. Idrettsstyret ber generalsekretæren videreføre arbeidet med Kompetansesenter for idrett i 

Agder (KIA) og Idrettens Kompetansesenter Innlandet (IKI) for 2009 i henhold til vedtak i 
sak 77 i IS-møte nr. 06 (2007-2011), og legge  inn i budsjettet for 2009 kr. 700.000,- for 
KIA og kr. 700.000,- for IKI. 

 

Sak 214 Barn-, ungdom- og breddesatsing (Post 3-midlene) 

 

Ass. generalsekretær Øystein Dale innledet til saken.  
Styret var informert om at det ute i en del av idrettslagene var liten kunnskap om Post 3 
midlene og hvordan disse kommer idrettslagene til gode direkte eller indirekte.  Det bør 
informeres bedre om dette, og spesielt fra særforbundene som her har et operativt ansvar. 
Idrettsstyret ønsket å videreføre fordelingen av Post 3-midlene etter de foreslåtte kriteria. 



Idrettsstyret ønsket å ha en overordnet politisk diskusjon første halvår 2009 om tilskuddene til 
barn-, ungdom- og bredde (Post 3), samt tilskuddet til inkludering.         
 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtar følgende 6 punkter som kriteria for videreføring av barn-, ungdom- og 
breddesatsing – post 3- midlene angjeldende for 2009. 

1. Tiltakene skal gjennomføres i eller så nær klubben som mulig.  
2. Det skal dokumenteres god gjennomføring og resultatoppnåelse for barne- og 

ungdomssatsingen i 2008, særlig ungdom mellom 13-19 år. 
3. Det skal settes fokus på trener- og lederutvikling.  
4. Grupper som i dag er svakt representert i idrettslagene skal inkluderes. 
5. Det blir vektlagt i tildelingen at Bestemmelser om barneidrett og Idrettens 

barnerettigheter følges. 
6. Tiltak til Idrett i skolen kan være fornuftig virkemiddelbruk av deler av 

aktivitetsmidlene, under forutsetning av at det/ de lokale idrettslagene er 
tiltaksansvarlig for middelbruken, og at idrettens egenkompetanse benyttes.                          

 
 
Sak 215 Tilskudd til inkludering i idrettslag 

 
Generalsekretæren innledet til saken. 
Idrettsstyret godkjente utkast til søknadsbrev til KKD ang. tilskuddsordningen ”Inkludering i 
idrettslag” og fordelingen av midlene. 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtar å søke for 2009 om et samlet tilskudd på kr. 8.000.000,- for den separate  
tilskuddsordningen ”Inkludering i Idrettslag” som fordeles på følgende måte: 

Oslo Idrettsråd: kr. 2 800 000,- 
Akershus Idrettskrets: kr.    620 000,- 
Østfold Idrettskrets: kr.    350 000,- 
Bergen Idrettsråd: kr. 1 400 000,- 
Trondheim Idrettsråd: kr.    620 000,- 
Stavanger Idrettsråd: kr.    450 000,- 
Drammen Idrettsråd: kr.    450 000,- 
Tromsø Idrettsråd:  kr.    450 000,- 
Kristiansand Idrettsråd:  kr.    450 000,- 
Haugesund Idrettsråd kr.    300 000,- 
NIF – 2 kompetanse- og erfaringssamlinger: kr.    110 000,- 
Totalt kr. 8 000 000,- 
 
 
Sak 216 Norges Gang- og Mosjonsforbund 

 

Idrettsstyret besluttet å behandle status i Norges Gang- og Mosjonsforbund som ny sak 216. 
Norges Gang- og Mosjonsforbund har søkt Idrettsstyret om å godkjenne en utsettelse av sitt 
ekstraordinære ting fra 6. desember 2008 til mars 2009. NIFs president og generalsekretær 
hadde møte med NVBFs president, ett styremedlem og generalsekretær om saken 20.11.2008. 
Idrettsstyret var innstilt på å gi NVBF en kort utsettelse for å videre å kunne forberede 
sammenslåingen med Norges Friidrettsforbund (NFIF). 



Styremedlem i NVBF, Janne Jensen, har fra Idrettsstyret fått midlertidig dispensasjon fra 
NIFs lov § 2-5 ref. sak 176 møte 14 (2007-2011) til å sitte i forbundsstyret samtidig som hun 
er ansatt i Vikinghallen AS. Idrettsstyret bestemte at denne dispensasjonen kunne utvides til 
sammenslåingen med NFIF er et faktum, senest utltimo mars 2009. 
 
Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok å utvide fristen for Norges Gang- og Mosjonsforbund for å avholde sitt 
ekstraordinære forbundsting til senest innen utgangen av januar 2009. 

Styremedlem Janne Jensen gis derfor dispensasjon fra NIFs lov § 2-5 til å være i NGFs styre, 
ref . sak 176 møte 14(2007-2011), inntil sammenslåingen mellom NGF og NFIF er fullendt 
ultimo mars 2009. 

 

O-sak A Hvit vinter  

 

Idrettsstyret hadde i forrige møte bedt om en ytterligere evaluering av prosjektet ”Hvit 
vinter”.  Spesialrådgiver i NIF, Magnus Sverdrup, ga Idrettsstyret en videre innføring i 
prosjektet. 
Blant de sakene som prosjektet vil følge opp er sertifiseringsordning for arrangement og 
anlegg, miljøsertifisering av moderorganisasjonene, utredning av energieffektivitet, VM på 
ski, et erfaringsseminar.  Prosjektet vil ha en egen hjemmeside. 
Idrettsstyret diskuterte ”Hvit vinter” i en total kontekst hvor NIFs miljøinitiativ ble satt inn i et 
helhetlig perspektiv. 
 
 
O-sak B Oppfølging IPD  

 

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, gikk gjennom den oppdaterte versjonen av 
oppfølgingspresentasjonen. Presentasjonen sendes Idrettsstyret. 
Idrettsstyret ønsket å følge opp temaet ”pengestrømmer i toppidretten”, og ba 
generalsekretæren fremlegge i en egen styresak hvordan en kan sikre et komplett 
faktagrunnlag fra underliggende organisasjonsledd på området, ref IS-sak 27 i møte  
nr. 02 (2007-2011). Ass. generalsekretær presiserte at det fortsatt er 11 særforbund som ikke 
har oversendt til NIF det etterspurte data- og økonomiske grunnlaget for analysen. 
 

 

O-sak C Frivillighetsregisteret, Grasrotandelen og Idrettsregistreringen 2009 

 

Idrettsforbundet er ikke fornøyd med forarbeidet til registreringen i Frivillighetsregisteret, og 
har gitt tydelig uttrykk for dette. NIF mener at det vil være unødig dobbeltarbeid for 
idrettslagene å rapportere både til Frivillighetsregisteret og Idrettsregistreringen.  
Siden det ikke er mulig å få til en kortsiktig løsning på dette, er det bestemt at 
Idrettsregistreringen utsettes til 21. januar 2009, slik at det kan være fullt fokus på 
Frivillighetsregisteret fra 2. desember 2008. Det er avgjørende for idrettslagene å være 
registrert i Frivillighetsregisteret for å sikre mulighetene for å motta ”Grasrotandel” fra de 
som spiller på Norsk Tippings spill. NIF vil, sammen med særforbundene, arbeide aktivt for å 
informere idrettslagene, og vil utarbeide strategier og støttemateriell for å lette idrettslagenes 
informasjonsarbeid overfor egne medlemmer og i lokalsamfunnet. 
 
 



 

 

O-sak D Markedsarbeid i idretten 

 

Markedssjef Morten Schønfeldt innledet til saken. 
Idrettsstyret var enig med det administrative markedsutvalget i at NIFs markedsavdeling også 
i større grad tar ansvar for å assistere særforbundene i markedsarbeidet etter behov ved 
sentralt å følge opp utviklingstendenser og nye trender i markedet. Det er ikke hensikten å 
komme inn i selve prosessen med samarbeidspartnere, men å legge til rette for felles 
informasjon og kompetanseheving i idrettens markedsarbeid generelt. 
NIF tar ansvar i første fase for å utvikle en såkalt ”markedspakke” med Synnovate til et 
kostnadsanslag beregnet til maks kr. 300.000,- eks. moms., som NIFs markedsavdeling selv 
bekoster innenfor avdelingens budsjett. 
 
Andre saker 

 

Spillkampanjen     
Generalsekretæren informerte om spillkampanjen mot spillavhengighet og for frivillighet som 
NIF hadde utviklet sammen med særforbundene og Norsk Tipping. Styret ga uttrykk for at det 
var en god kampanje, som også understøtter statens spillpolitikk, ref. Idrettspolitisk dokument 
(2007-2011). 
 
Møtedatoer 
Det planlagte idrettsstyremøtet 15. desember 2008 utgår.   
Det planlagte møtet i januar 2009 skal utvides, slik at det starter 19. januar kl. 17.00 og 
fortsetter ut 20. januar. 
Presidentskapet vil gjennomføre to presidentskapsmøter i desember 2008, henholdsvis 
09.12.2008 og 19.12.2008. 
 

 

……. 

 
 
 


