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Presidenten åpnet Idrettsstyremøte nr. 25 (2007-2011) tirsdag 16.06.2009 kl. 09.30 på 
Radisson Blu Park, Fornebu.  
Møtet var vedtaksført. 
Møtet ble gjennomført med en noe annen rekkefølge i sakene enn i protokollen.  
Idrettspresidenten deltok på en pressekonferanse sammen med Statsråd Trond Giske  
ang. Merverdiavgiftskompensasjonsordning den 16.06.2009. 1. visepresident ledet møtet 
i de deler presidenten var fraværende.  
Idrettsstyret hadde besøk av Statsråd Giske og Statssekretær Halvard Ingebrigtsen den 
16.06.2009. 
 
Besøk av Statsråd Giske og Statssekretær Ingebrigtsen 
 
Statsråd Giske hadde bedt om å få et møte med Idrettsstyret.   
Han forsikret først Idrettsstyret, med referanse til pressemelding fra det politiske 
arbeidsutvalget for særforbundene, om at han ville bidra til å opprettholde en samlet 
idrettsbevegelse, og at spillemidlene fra KKD forvaltes av NIF som paraplyorganisasjon for 
norsk idrett.  
 
Statsråden informerte Idrettsstyret om at Regjeringen nå er kommet langt med arbeidet med å 
utvikle en fremtidig merverdiavgiftskompensasjonsordning for perioden 2010-2014. I tillegg 
kommer rundt kr. 200 millioner i tjenestemomskompensasjon over statsbudsjettet. De særlige 
utfordringene knyttet til idrettsanlegg skal finne sin løsning innen 1. januar 2010, i tillegg til 
den nevnte merverdikompensasjonensordningen. Idrettsstyret uttrykte sin positive tilfredshet 
med Statsrådens budskap. Statsråden gjennomgikk et brev av 16.06.2009, hvor idretten 
inviteres til en arbeidsgruppe i saken. 
 



Statssekretæren informerte videre om at Regjeringen var positiv til ytterligere å støtte arbeidet 
innenfor idrett i skolen/folkehelse. NIF kan forvente et totalt tilskudd på kr. 1.5 millioner for 
2009 i tillegg til allerede tildelte midler fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og fra 
overgangsmidlene (post 1) til dette formålet. 
  
 
 
Sak 260 Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 24 og 
     referat fra Presidentskapets møte 04.06.2009       
 
Idrettsstyret gjennomgikk styreprotokoll fra forrige møte. Styret vedtok en justering under 
”Andre saker” ang. IS-møte i august 2009.  
 
Idrettsstyret hadde to kommentarer til Presidentskapets referat av 04.06.2009, som 
Presidentskapet tok til etterretning og justerte referatet tilsvarende.  
 
Vedtak: 
Idrettsstyret godkjente protokollen for Idrettsstyrets møte  nr. 24 (2007-2011) med en 
justering. 
Idrettsstyret tok til etterretning referatet fra Presidentskapets møte 04.06.2009. 
 
 
Sak 261 Rammer for spillemiddelsøknaden for 2010 
  
Presidenten innledet til saken. Det ble henvist til IS-sak 252 i møte nr. 24 (2007-2011), samt 
at NIFs presidentskap har gjennomført møter både med idrettskretsenes programkomité og 
særforbundenes arbeidsutvalg siden IS-møte nr. 24. 
 
Stortingsmelding nr. 39 (2006-2007), ”Frivillighet for alle”, sier i kapittel 25.7 (side 192):  
”Måltallet for samlet utdeling over tippenøkkelen i 2009 og årene fremover vil ligge i 
størrelsesorden 3,4 milliarder kroner pr. år, noe som vil sikre at eksisterende 
overskuddsmottakere opprettholder sine tilskudd, samtidig som de nye overskuddsmottakerne 
fra 2009 får full kompensasjon. I 2009 vil hele beløpet utbetales over den nye tippenøkkelen.” 
 
Idrettsstyret finner det formålstjenlig å ta utgangspunkt i den behandlede Stortingsmelding nr. 
39 (2006-2007), når de økonomiske rammene til NIF skal omsøkes KKD angjeldene 2010. 
Starsråd Trond Giske har ved flere anledninger gjennom 2008 og 2009 stadfestet måltallet for 
2010 til å være 3,4 milliarder, som vil utgjøre kr. 1.558.400.000,- til idrettsformål. 
 
Ref IS-sak 36 i møte nr. 03 (2007-2011) så har det for Idrettsstyret vært et mål at tildeling og 
anvendelse av ordinære spillemidler pluss overgangsmidlene for 2008 og 2009 skulle tilpasses 
den fremtidige varslede økonomiske utviklingen til idrettsformål fra og med 2010. 
 
Idrettsstyret vil, basert på de ovennevnte betraktninger, søke om kr. 566.000.000,- fra KKD 
for 2010. Idrettsstyret har da også lagt til grunn at KKD fordeler 50 % til idrettsanlegg og 10 
% til LAM av den totale summen på kr. 1.558.400.000,-.  
 
Vedtak: 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité vil gjennom 
spillemiddelsøknaden søke KKD om kr. 566.000.000,- i  økonomiske midler for 2010. 



 
 
Sak 262 Strategisk plan ”En time om dagen!” - prioriteringer  
 
Spesialrådgiver Per Tøien innledet og henviste til O-sak H i IS-møte nr. 23 (2007-2011). 
Prioriteringen identifiserer seks innsatsområder relatert til strategiplanen ”En time om dagen”:  
1. Skape eierskap i idrettsbevegelsen 
2. En fysisk aktiv skolehverdag 
3. Folkehelse 
4. Idrettens arbeid mot frafall i egen organisasjon 
5. Påvirkningsarbeid overfor det offentlige og næringslivet 
6. Særskilte målgrupper  
 
Under punkt 5 er målet bl.a. å øke kompetansen om samarbeid idrett og skole i organisasjonen 
og hos fylker og kommuner.  Både når det gjelder samarbeid, samlokalisering av anlegg og 
påvirkning i kommunen vedrørende satsing på idrett, har idrettsrådene en viktig oppgave. 
 
Forutsetningene for at idrettsbevegelsen skal kunne påta seg oppgaver utover det som er 
idrettens egenverdi, er at idretten ønsker selv et slikt arbeid for å styrke egen virksomhet. 
Idrettstinget i Skien 2007 vedtok en prioritert satsing for å ivareta og utvikle ”idrettens 
samfunnsansvar”, ref. Idrettspolitisk Dokument (2007-2011). 
 
 
Vedtak: 
Idrettsstyret ba generalsekretæren prioritere sitt arbeid innenfor Idrett og samfunn etter 
strategiplanen ”En time om dagen!” og de prioriteringer som er foreslått av Idrettsstyrets 
utvalg for Idrett og samfunn. 
 
 
Sak 263 Prinsippene for fordeling av post 2 og 3  
 
Assisterende generalsekretær innledet til saken. Etter at det tidligere Norges 
Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) la seg selv ned, er integreringsmidler til dette 
formål lagt til post 2. Tildeling av integreringsmidler til særforbundene er basert på 
idrettsfaglige, aktivitetsmessige og skjønnsmessige vurderinger. 
 
Hovedfordelingen av post 2-midler baseres på hovedpostene; aktivitetstilskudd, grunntilskudd 
(administrasjonstilskudd) og regionstilskudd. Fordelingen her gjennomføres gjennom tidligere 
vedtatte matematiske modeller, og basert på de foreliggende aktivitetstall og 
organisasjonsopplysninger. 
 
For 2008 og 2009 er midler til utviklingsorientert ungdomsidrett også blitt fordelt over post 2. 
Idrettsstyret ba generalsekretæren vurdere de økonomiske konsekvenser for de særforbundene 
som søker sammenslåing, og at Idrettsstyret vil få en sak om dette til behandling medio 2010. 
 
Post 3 har for 2009 blitt fordelt etter kriterier vedtatt i IS-sak 214 i møte nr. 19 (2007-2011). 
Midler til barn-, ungdom- og breddesatsing er søknadsbasert for særforbundene. De spesifikke 
innsatsområdene for tilskuddordningen er: 

• Trener- og lederutvikling 

• Aktivitetsutvikling 



• Klubbutvikling 
 
 
 
Vedtak: 
 
-  Idrettsstyret tok informasjonen til etterretning. 
 
-  Generalsekretæren bes om å utarbeide forslag til kvantifiserbare kriterier (nøkkeltall) som 
del i arbeidet med å resultatorientere tildelingen av post 3-midler til særforbundene. 
Generalsekretæren vil fremlegge forslag i saken i oktober/november 2009.  
 
 
Sak 264 Navneendring – Norges Vannski- og Wakeboard Forbund (NVWF)  
 
NIFs juridiske rådgiver fremla saken for styret. Det er innen Norges Vannskiforbund en 
økende aktivitet i grenen wakeboard. Wakeboard kjøres som vannski, men på et 
”snebrettliknende” utstyr.    
 
Wakeboard er også organisert i det internasjonale vannskiforbundet. 
 
Vedtak: 
Idrettstyret godkjente nytt navn på Norges Vannskiforbund. 
Det nye navnet er Norges Vannski- og Wakeboard Forbund (NVWF) 
 
 
Sak 265 Anmeldelse til NIFs domsutvalg  
 
Idrettsstyret behandlet en konkret sak om anmeldelse av en person til NIFs domsutvalg. Styret 
ønsket av personvernhensyn at denne personen ikke skal kunne identifiseres i denne 
protokollen. 
 
Vedtak: 
I egen fortrolig B-protokoll.  
 
 
Sak 266 Bardufosstun  
Generalsekretæren innledet til saken. Han informerte fra Generalforsamlingens møte den 
27.04.2009 i Driftsselskapet, og til samtaler med Fylkeskommunen vedrørende oppfølging av 
fremtidig avtale mellom NIF og Troms Fylkeskommune (TFK).Generalsekretærens og TFKs 
vurderinger er for øvrig forankret i rapport fra Arntzen de Besche vedrørende EØS-
implikasjoner. 
 
Bardufosstun og tilhørende eiendomsmasse eies 100 % av NIF. NIF har gjennom sitt eierskap 
et overordnet ansvar for vedlikeholdsarbeid og rehabilitering av eiendomsmassen. 
Bardufosstun Driftsselskap AS har vært eid av NIF (51 %) og TFK (49 %) siden 2004.  
 
Generalsekretæren fremla forslag til to avtaler mellom NIF og TFK. Den første avtalen 
regulerer forhold knyttet til overdragelse av TFKs aksjer i Bardufosstun. Den andre avtalen 
regulerer idrettsdøgnstøtte og forhold knyttet til årlig idrettsutviklingstilskudd. 



   
 
Vedtak: 
Idrettsstyret godkjenner de to fremlagte avtalene mellom Troms Fylkeskommune og NIF og 
ber generalsekretæren sluttføre avtalene.   
 
 
Sak 267 Kriterier overgangsmidler til idrettsanlegg 
 
Spesialrådgiver Magnus Sverdrup innledet til saken. NIF har mottatt tildelingsbrev om 
overgangsmidler for 2009 fra KKD av 15.06.2009, hvor det fremkommer at 
overgangsmidlene for 2009 til idrettsanlegg (totalt kr. 65 millioner) fordeles med kr. 25 
millioner til den ordinære tilskuddsordningen ”idrettsanlegg i kommunene” og med kr. 40 
millioner til den anleggspolitiske programsatsingen under posten ”kostnadskrevende anlegg”. 
 
Vedtak: 
Idrettsstyret vedtar at de avsatte overgangsmidlene på kr. 40 millioner til idrettsanlegg for 
2009 inkorporeres i programsatsingsmidlene for 2009 under posten ”kostnadskrevende 
anlegg”, og i den ordinære tilskuddsordningen ” idrettsanlegg i kommunene”. NIF skal 
overfor KKD innstille på bruken av overgangsmidlene til idrettsanlegg som relateres til 
”kostnadskrevende anlegg”. 
 
 
Sak 268 Justert innstilling kostnadskrevende anlegg  
 
2. visepresident, Børre Rognlien, og spesialrådgiver Magnus Sverdrup innledet til saken. NIFs 
politiske anleggsutvalg hadde gjennom NIFs generalsekretær innstilt til fordeling av 30 
millioner kroner til midler til kostnadskrevende anlegg for 2009. Den reviderte listen over 
kostnadskrevende anlegg ble gjennomgått. Idrettsstyret valgte etter politiske signaler og i 
henhold til tildelingsbrev fra KKD å innstille til fordeling kr. 40 millioner til 
kostnadskrevende anlegg for 2009.  
 
Vedtak: 
Idrettsstyret vedtar nedenstående innstilling av midler til kostnadskrevende anlegg for 2009. 
Innstillingen fra Idrettsstyret oversendes til KKD. 
 

Særforbund      Innstilt tilsagnssum 
Ishockey/Skøyter Kr. 4.000.000,- 
Snowboard Kr. 3.000.000,- 
Friidrett Kr. 18.000.000,- 
Svømming Kr. 7.500.000,- 
Skøyter/Bandy Kr. 5.000.000,- 
Rytter  Kr. 2.500.000,- 
Totalt Kr. 40.000.000,- 
 
   
 
Sak 269 Søknad om kassekreditt til Norges Volleyballforbund 
 



Norges Volleyballforbund (NVBF) har i brev av 29.05.2009 søkt om en kassekreditt i 
konsernkontosystemet på kr. 1.000.000,- med sikkerhet i neste års rammetilskudd til NVBF. 
P.g.a. den kjente økonomiske situasjonen i NVBF ønsker generalsekretæren å bringe denne 
saken til Idrettsstyret, selv om søknaden ligger innenfor generalsekretærens fullmakt. 
 
 
 
Vedtak: 

1. Idrettsstyret innvilger en kredit på kr 1.000.000,- (kr. en million) i 
konsernkontosystemet til Norges Volleyballforbund. Det tas sikkerhet i neste års 
rammetilskudd til NVBF. Kreditten opphører senest ved utbetaling av a-konto 
rammetilskudd for 2010; dvs. primo februar 2010. 

2. NVBF bes om å sende inn revidert budsjett for 2009 så snart NVBFs styre har 
godkjent dette. 

 
 
Sak 270 European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO) 
 
Idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu innledet. Hun var kritisk til effektiviteten i arbeidet 
i ENGSO. Styret var enig om at Norges internasjonale idrettsarbeid bør rettes mot andre og 
mer effektive og tidsriktige organisasjoner. Det ble understreket at det ikke måtte settes 
likhetstegn mellom ENGSO og ENGSO Youth., som er en organisasjon som Norge fortsatt 
bør samarbeide med. 
 
Vedtak: 
 
Idrettstyret innstiller alt aktivt arbeid i ENGSO med unntak av generalforsamlingen og 
ungdomsarbeidet i ENGSO-Youth. 
 
Idrettsstyret gir administrasjonen i oppgave å utrede et mulig medlemskap i andre europeiske 
breddeidrettsorganisasjoner.  
 
Idrettsstyret gir idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu  i oppgave å komme med et forslag 
til en representant som kan representere NIF i ENGSO-Youth. 
 
 
Sak 271 Samarbeid innen Idrett og samfunn  
 
Generalsekretæren innledet til saken. Han viste til at dette fagomrpdet har fått økt 
oppmerksomhet i organisasjonen gjennom bl.a. idrettspolitiske prioriteringer i etterkant og 
som oppfølging av Idrettstinget i Skien 2007. 
 
Stortingsmelding nr. 39 (2006-2007) ”Frivillighet for alle” har også tydeliggjort 
Stortingets/Regjeringens mål for arbeidet innenfor idrett i skolen og idrett og folkehelse. 
 
Idrettsstyret registrerer også i brev fra KKD av 15.06.2009 at det skrives: ”Departementet ser 
positivt på at NIF bidrar til å understøtte tiltak økonomisk og kompetansemessig innenfor 
områdene idrett i skolen/idrett og folkehelse. Det er derfor positivt at NIF ytterligere vil styrke 
dette arbeidet gjennom overgangsmidlene for 2009”. 
 



NIF vil presisere at arbeidet som her stimuleres økonomisk har tatt utgangspunkt i de mål som 
er beskrevet i Stortingsmelding nr. 39 (2006-2007) ”Frivillighet for alle”, samt vedtatt 
Idrettspolitisk dokument (2007-2011) fra Idrettstinget i Skien 2007. 
 
For 2009 vil arbeidet innenfor idrett i skolen/idrett og folkehelse av NIF ytterligere styrkes, 
ref. brev fra NIF til KKD av 24.02.2009, samt at NIF også har mottatt tilskudd fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD), ref. brev fra HOD til NIF av 05.02.2009, til formål relatert til 
forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet i norsk idrett. 
 
Spesifikt relatert til arbeid innenfor idrett i skolen/folkehelse har det for 2009 vært 
gjennomført en søknadsrunde i organisasjonen basert på kriterier vedtatt i Idrettsstyret i  
IS-sak 259 i IS-møte nr. 24 (2007-2011). 78 prosjekter ble omsøkt fra organisasjonsledd med 
en total søknadssum lik kr. 41.313.332,-.  
 
Idrettsstyret vedtok økonomisk støtte til 16 prosjekter innenfor idrett og folkehelse og til 12 
tiltak relatert til idrett og skole. 
 
Oversikt over forvaltnings-/organisasjonsenheter og økonomisk tildelte midler i 
prosjekter/tiltak/arbeidsområder, finnes i tilknytning til vedtak i denne sak. 
 
I henhold til kriteriene er alle prosjekter/arbeid innenfor kriteriene. Spesielt har 
kryssfinansiering, måloppnåelse, idrettsbevegelsens merverdi og understøttelse av 
eksisterende arbeid vært sentralt i vurderingene, og som ligger til grunn for de økonomiske 
tildelinger fra NIF 
 
Idrettsstyret ba presidentskapet vurdere videre tilskudd til prosjekter utover tildelte midler i 
denne sak, og innenfor de økonomiske rammer som måtte være til disposisjon for formålene. 
Idrettsstyret har fått klare politiske signaler på at Regjeringen vil styrke dette arbeidet 
ytterligere gjennom NIF økonomisk i 2009. 
 
Vedtak: 
Idrettsstyret fordeler totalt kr. 8.475.000,- til prosjekter og arbeid innenfor idrett i skolen og 
idrett og folkehelse. Tildeling til de ulike operative forvaltningsenhetene er i henhold til 
generalsekretærens innstilling. 
Idrettsstyret ber Presidentskapet vurdere tilskudd til prosjekter utover og innenfor de 
økonomiske rammer som måtte være til disposisjon for formålene. 
 
1. Anvendelse av overgangsmidler 2009 
a) Tildelte overgangsmidler relatert til idrett og skole: 
 
Søkere og samarbeidende 
forvalter(e): 

Tiltak/prosjekter/arbeidsområder: Tildelt beløp 
fra NIF kr: 

 
IR i Lillehammer, Øyer og 
Gausdal 

Lillehammerregionens og 
vintersportsregionenes idrett i skolearbeid. 
Videreføring og utvidelse av basistrening for 
ungdomsskoleelever i de 3 kommunene 
bygger på erfaringer fra ”Årettamodellen”, 
samt kurs, aktivitetsbank, utvidelse av 
fysakmodellen, og utvikle samarbeid med 
idrettslag og særidretter.  

 
 

600 000,- 



 
Lørenskog IR 

Lørenskogmodellen: 
Samarbeid ungdomskoler og lokale IL i 
Lørenskog innen fysisk aktivitet, kosthold, 
integrering og leksehjelp. 

 
500 000,- 

 
Troms IK 

Ungt lederskap, fysisk aktivitet i SFO 
Elever i utdanningsvalg har fysisk aktivitet i 
SFO, samt får faglig utviklingsprogram. 

 
170 000,- 

Kolstad Fotball Aktivitet i skole og SFO. 
Samarbeid lokalt idrettslag og skole/SFO. 

150 000,- 

 
Buskerud, Vestfold og 
Telemark IK 

Idrett i skole med prosjektet: 
Aktiv 365 (Ungt lederskap), 
kompetanseheving i utvalgte ungdomsskoler i 
de 3 fylkene. 

 
400 000,- 

 
Norges Bordtennisforbund 

Bordtennis i skolen: 
Utplassering 250 utendørs bordtennisbord, 
og samarbeid lokal klubb – skole, 
kompetanse og aktivitetstiltak. 

 
200 000,- 

 
Sogn og Fjordane IK 

Idrettsaktivitet i SFO, Sogndal-modellen. 
Tilrettelegging og videreutvikling for 
idrettssatsing i utvalgte videregående skoler. 

 
300 000,- 

 
Hordaland IK 

Idrettsaktivitet i SFO. Utvalgte og prioriterte 
SFO samarbeider med lokale idrettslag om 
fysisk aktivitet i SFO. 

 
300 000,- 

 
Norges Orienteringsforbund 

Orientering i skolen – prosjekt. 
Kompetanseheving vedrørende kart og 
kompass i skolen. Oppfølging av 
kompetanseløftet. 

 
200 000,- 

 
Telemark IK 

Idrett i skolen i Skien kommune, 
kompetansehevingstiltak og aktivitet i skole 
og SFO. 

 
300 000,- 

Østfold IK Idrett i flere SFO i samarbeid med lokalt IL 
og ”Ungt lederskap” i ungdomsskolen. 

 
130 000,- 

 
Idrettsglede i skolen 

Samarbeidsprosjekt kurs/utdanning og 
aktivitet i skolen mellom Skiforbundet, 
Golfforbundet, Orienteringsforbundet, 
Friidrettsforbundet og Svømmeforbundet 

 
250 000,- 

Totalt  3 500 000,- 

 
 
b) Tildelte overgangsmidler relatert til idrett og folkehelse: 
 
Søkere og samarbeidende 
forvalter(e): 

Tiltak/prosjekter/arbeidsområder: Tildelt beløp 
fra NIF kr: 

 
Oslo IK 

Aktiv på dagtid** 
Stor og sterk, prosjekt med idrettsaktivitet for 
overvektige barn. 
Flere prosjekter innen aktivitet, idrett og 
folkehelse i ulike bydeler. 

 
800 000,- 

 ”Norges sprekeste fylke”  



Nord-Trøndelag IK Samarbeidsprosjekt med fylket om 
lavterskelaktivitet i Nord-Trøndelag. 

300 000,- 

 
Rogaland IK 

”Folkepulsen”. 
Samarbeidsprosjekt med Rogaland 
Fylkeskommune. Lavterskelaktivitet for 
funksjonshemmede, inaktive voksne, et 
fargerikt fellesskap, flere eldre i bevegelse og 
kunnskapsformidling på fagområdet. 

 
375 000,- 

Bedriftsidrettsforbundet ”Aktiv bedrift”, ” sykle til jobben”, ”et 
sprekere Norge” . 

400 000,- 

Totalt   1 875 000,- 
 
I tillegg er det tildelt Vest- og Aust-Agder idrettskretser gjennom Kompetansesenteret for 
idrett i Agder (KIA) kr 250 000,- til prosjektet ”Aktiv ungdom med overskudd” ref. sak nr. 
228 i IS-møte nr. 21 (2007-2011). 
 
2. Tildelte midler fra NIF basert på tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet til idrett 
og folkehelse: 
 
Søkere og samarbeidende 
forvalter(e): 

Tiltak/prosjekter/arbeidsområder: Tildelt beløp 
fra NIF kr: 

 
Telemark IK 

Sola-prosjektet 
Attføringsprosjekt samarbeid lokale IL, 
idrettskretsen og NAV m. fl 

 
300 000,- 

Hordaland IK Treningskontakt* 500 000,- 
Bærum IR Aktiv på dagtid** 200 000,- 
Troms IK Aktiv på dagtid** 300 000,- 
Sør Trøndelag IK Treningskompis* 50 000,- 
Øystre Slidre IR i samarbeid 
med andre idrettsråd og 
kommuner i Valdresregionen 

 
Treningskontakter* 

 
200 000,-  

Møre og Romsdal IK Aktiv på dagtid** 
Treningskontakter* 

300 000,- 

Østfold IK Aktiv på dagtid** 300 000,- 
 

 
Lenvik IR 

Åpne aktivitetstilbud som fargerik fotball 
m.m og idrettsaktivitet til risikoutsatte 
ungdommer.  

 
200 000,- 

Harstad IR Tiltak og aktivitetstilbud for inaktive barn og 
ungdom, samt inkluderingstiltak. 

250 000,- 

6 idrettsråd i Nord – 
Gudbrandsdal 
Samarbeidsprosjekt. 

Kompetanse- og aktivitetssamarbeid 
folkehelsesatsing i samarbeid mellom 
idretten og fylkeskommunen.  

 
200 000,- 

 
Norges Golfforbund 

Golf – grønn glede. Golfkurs i lokale klubber 
for uføretrygde, rusmisbrukere, 
funksjonshemmede og personer med 
adferdsvansker og psykiske lidelser med mer.  
”Jenter på banen”. Tiltak for 
innvandrerkvinner. 

 
300 000,- 

Totalt  3 100 000,- 



 
* Treningskontakt/treningskompis er kurs og utdanningstiltak for å utdanne støttekontakter, 
fritidsassistenter eller andre til å være med funksjonshemmede, rusavhengige og evt. andre på 
fysisk aktivitet/trening.   
** Aktiv på dagtid er tilbud til mennesker som befinner seg helt eller delvis utenfor 
arbeidslivet, uføretrygdede og mennesker med psykososiale lidelser for å være i 
idrettsaktivitet på dagtid, samtidig som idretten kan bidra til positive mestringsopplevelser 
både fysisk, psykisk og sosialt.  
 
 
O-sak A Verdiprosessen  
 
Ass. generalsekretær innledet til en presentasjon av verdiprosessen gjennom et test case med 
Norges Tennisforbund. Idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu ledet caset. 
Tilstede var direktør Erik Dalen fra Synnovate og president Per Wright, generalsekretær Arne 
Sartz-Knutsen og info.sjef Torgeir Bjørnstad fra Norges Tennisforbund. 
Dalen plasserte tennis inn i Norsk Monitors sosiokulturelle sammenheng. Wright og Sartz-
Knutsen orienterte om de utfordringer tennisforbundet har i forbindelse med nyrekruttering og 
toppidrett.  
 
Alle idrettsstyremedlemmene planlegger å møte ”sine” særforbund og idrettskretser for 
tilsvarende gjennomgang.      
 
Prosjektgruppen for verdiarbeidet; Wang Sandbu, Aslak Heim-Pedersen og Bjørn Omar Evju, 
fortsetter arbeidet.   
 
 
O-sak B Likviditetsbudsjett 2009  
 
Generalsekretæren la frem likviditetsbudsjett for 2009 for styret. 
NIFs likviditet har bedret seg de seneste årene.  I 2008 innvilget Idrettsstyret mot slutten av 
året, ref. IS-sak 220 i møte nr. 20 (2007-2011), en kredittramme til NIF på kr. 20 millioner.  
For inneværende år viser likviditetsbudsjettet et prognostisert behov mot slutten av året på  
kr. 11 millioner. 
 
 
O-sak C Orientering om prosess og tidsplan for lovrevisjonen 2011  
 
Juridisk rådgiver i NIF orienterte om prosessen og tidsplanen for lovrevisjonen frem mot 
Idrettstinget i 2011. Siste store lovrevisjon var i 1990.  
 
Lovrevisjonen vil denne gangen konsentrere seg om tre hovedområder: Straff, rettigheter og 
generelt lovarbeid. Prosessen vil i 2009 basere seg på vedtatt budsjett.  Finansieringen av 
prosessen i 2010 og 2011 vil bli en del av budsjettarbeidet. 
 
 
O-sak D Oppfølging Idrettpolitisk dokument 
 
Ass. generalsekretær vil sende til Idrettsstyret på e-post status i oppfølgingen av Idrettspolitisk 
dokument.  



 
 
O-sak E Status politiattest  
 
Spesialrådgiver Per Tøien orienterte om at andre frivillige organisasjoner innfører som 
politiattest baserer arbeidet på NIFs grunnlag og erfaringer.  
 
Fra nå vil idrettskretsene kunne ta seg av de aller fleste spørsmål ang. politiattest.  To områder 
vil NIF fortsatt være primæransvarlig for: Attester med merknad og rådgiving i akutte, 
konkrete saker. 
 
 
O-sak F Tentative planer om utbygging Sognsvann  
 
Toppidrettssjef Jarle Aambø innledet til saken. Rektor Sigmund Loland ved Norges 
Idrettshøgskole (NIH) og adm.dir. Baard Wist orienterte om planene om rehabilitering av 
høgskolens anlegg og eventuell utvidelse av anleggene på Sognsvann. Loland presiserte at det 
er behov både for oppussing og for et nasjonalt treningssenter, og NIH ønsker et samarbeid 
med NIF.   
 
Toppidrettssjefen pekte på at et rehabilitert og nyutviklet trenings- og prestasjonssenter er 
innenfor strategien om en sentral toppidrett og et nasjonalt senter for prestasjonsutvikling. Det 
er behov for mer areal for å samle flere idretter. 
 
Saken vil bli diskutert videre i Presidentskapet.   
  
O-sak G Sluttrapport fra Trønderidretten i Samarbeid  
 
NIF har mottatt brev fra Sør-Trøndelag Idrettskrets og Nord-Trøndelag Idrettskrets med 
sluttrapport for prosjektet Trønderidretten i Samarbeid. Generalsekretæren har avsluttet de 
økonomiske overføringer til prosjektet i henhold til IS-sak 213 i møte nr. 19 (2007-2011). 
 
Idrettsstyret anmoder om at de to kretsene bør offentliggjøre sluttrapporten fordi det ligger 
erfaringsmateriale som kan være nyttig for andre prosjekter. 
 
 
O-sak H Norges Cricketforbund  
 
Seniorrådgiver Morten Berger orienterte om status i Norges Cricketforbund.  Forbundet hadde  
identifisert et beløp på kr. 473.000,- som manglet i forhold til regnskapet. Umiddelbart før 
dette styremøtet kom melding om at en andel av beløpet som manglet, nå var tilbakebetalt, 
med løfte om å tilbakebetale resten når regnskapet viser det nøyaktige beløp som skyldes. 
 
Meldingen kunne også fortelle at utelukkelsen av to tidligere styremedlemmer og den 
tidligere generalsekretæren var opphevet. 
  
Idrettsstyret understreket at dette var gode nyheter. NIF avventer videre oppfølging i saken 
inntil Norges Cricketforbund har avholdt nytt ekstraordinært ting ultimo juni 2009, samt at  
NIF forventer formelt skriftlig svar fra Norges Cricketforbund på brev oversendt fra NIF i 
saken. 



 
 
 
O-sak I Leverandøravtale  
 
Generalsekretæren informerte Idrettsstyret om at NIFs markedsavdeling arbeidet med en ny 
leverandøravtale. Generalsekretæren kommer tilbake i denne saken når partene er kommet til 
enighet om en evt. avtale. 
    
  
O-sak J Idrettsrådskonferansen i Molde 
 
2. visepresident Børre Rognlien orienterte om status og fremdrift i arbeidet. 

 
 

O-sak K Stortings- og sametingsvalget 2009   
 
1. visepresident orienterte. Det legges opp til regionale kronikker om idrettens prioriteringer 
frem mot valget. Styret vil sende sommerbrev til idrettskretsene med anbefaling om å bruke 
de verktøy de har til rådighet for å fremme idrettens behov og prioriteringer i tiden frem til 
valget. 
 
 
O-sak L Spillemiddelsøknaden 2010 - innretning  
 
Spesialrådgiver Per Tøien innledet med en presentasjon av status i arbeidet med innretningen 
på spillemiddelsøknaden for 2010, som tidligere er vist til særforbundenes politiske utvalg og 
programkomiteen for idrettskretsene. 
 
Et statusutkast vil bli sendt på høring i organisasjonen ultimo juni 2009. 
 
 
O-sak M Status styreoppnevnte utvalg  
 
Utvalget for rolle- og arbeidsdeling 
 Det legges vekt på opplæring og på organisasjon; på å optimalisere jobben som skal gjøres i 
det enkelte ledd, samt skape respekt og forståelse for hverandres oppgaver. 
Spørreundersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning er gjennomført, og vil bli lagt frem for 
utvalget i september. 
 
Særforbundsutvalget 
Tre pilotprosjekter er konkretisert. 
Utvalget skal også se på kapittel 6 i NIFs lov: Særforbund. 
 
Integreringsutvalget 
Utvalget diskuterer fjerning av aldersgrenser for økonomisk støtte til relevante hjelpemidler. 
De ønsker å bringe opp et case for å beskrive hverdagen for en funksjonshemmet over 26 år. 
 
Anleggsutvalget 
Utvalget følger opp ledermøtet i Stavanger ang. anlegg og arrangementer. 



Utvalget arbeider også med en definisjon av nasjonalanlegg. 
Utvalget innstiller til Generalsekretæren fordeling av midler til programsatsing – 
kostnadskrevende anlegg. 
 
 
O-sak N Idrett for funksjonshemmede; Kvalitetsutvikling og rekrutteringstiltak 
 
Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om vedtak i Presidentskapets møte 04.06.2009 sak 
C om fordeling av kr. 2.000.000,- fra Helse- og omsorgsdepartementet til kvalitetsutvikling 
og rekrutteringstiltak for idrett og funksjonshemmede.  
 
Særforbund Prosjekter Søkt om Innstilling 
Bandy - El-innebandy – utstyr og kompetanse 

- Innebandy for utviklingshemmede  
435.000,-  300.000,- 

Bordtennis - 15 prosjektklubber, oppstart og oppfølging  
- Fag- og aktivitetsseminar  

200.000,- 125.000,- 

Fotball - Rekruttering av utviklingshemmede, Norway Cup  
- Trener- og laglederkonferanse 
- Oppstart av ballgrupper for utviklingshemmede i 

Møre og Romsdal i samarbeid med håndball  

340.000,- 125.000,- 

Friidrett - Økt fokus på arbeid mot klubb, inkl kompetanse  
- Utstyr og hjelpemidler  
- Rekrutteringssamling med andre idretter  

210.000,- 100.000,- 

Golf - Tiltak i klubb (seks spesifiserte tiltak)  200.000,- 100.000,- 

Håndball - Oppstart av ballgrupper for utviklingshemmede i 
Møre og Romsdal i samarbeid med fotball 

- Oppstart av håndball for utviklingshemmede i NHF 
Region Sør og Øst  

250.000,- 125.000,- 

Ishockey - Utstyr (kjelker m.m.) til oppstart  
- Holde på utøvere – turneringer/kamper 
- Utholdenhetstrening 
- Mål og plastis til BHSS  

610.655,- 150.000,- 

Rytter - Produksjon av undervisningsmateriell og 
nyttiggjøring av erfaringer fra EM i Kristiansand.  

300.000,- 175.000,- 

Ski - Ski for utviklingshemmede inkl. kompetanse  
- Klubbveiledere  

198.500,- 100.000,- 

Svømming - Kurs- og aktivitetsdager, samt oppfølging i klubb 
- Rekruttering synshemmede, samt oppfølging i klubb 
- Utstyr (splinter) 

100.000,- 100.000,- 

Felles - Fullføring av prosjekt FysFunk 
- Utvikle tverridrettslige og kryssfinansierende tiltak i 

diskusjon med særforbundene 

 600.000,- 

Totalt   2.000.000,- 

 
 
Andre saker 
 
Programkomiteen i Foreningen Frikanalen 
Anja Veum går inn som medlem i programkomiteen til Frikanalen etter Camilla Haugsten. 
 
Evaluering av ledermøtet i Stavanger 
Det er kommet mange positive tilbakemeldinger på ledermøtet i Stavanger 8.-10. mai 2009. 



Styret etterlyste en mer aktiv rolle av styremedlemmene utover presidentskapet. 
 
Justert budsjett for 2009 
KKD har både i tilsagnsbrev til NIF av 19.12.2008 og i brev om overgangsmidlene for 2009 
av 15.06.2009 bedt NIF om justert budsjett for 2009 innen 20.06.2009. Da nevnte brev ang. 
overgangsmidlene kom NIF sent i hende, gir Idrettsstyret fullmakt til presidentskapet å vedta 
justert budsjett for 2009 
 
Merverdiavgiftskompensasjonsordning - Arbeidsgruppe 
NIF har mottatt invitasjon fra Statsråd Trond Giske og KKD om å delta i en arbeidsgruppe om 
merverdiavgiftskompensasjonsordning, ref. Statsrådens brev til NIF av 16.06.2009, samt 
Statsrådens informasjon gitt til Idrettsstyret samme dag. 
 
Vedtak: 
NIF takker ja til å delta videre i dette arbeidet. NIF vil være representert i arbeidsgruppen 
med 2. visepresident Børre Rognlien og NIFs økonomisjef Anita Pelsholen.  
 
Pressemelding fra særforbundene 
Idrettsstyret har registrert pressemelding av 15.06.2009 fra særforbundenes politiske 
arbeidsutvalg vedrørende idrettstingets sammensetning og maktfordelingen i norsk idrett. 
 
Idrettsstyret er overrasket over fremgangsmåten til særforbundene. 
 
Idrettsstyret presiserte at det ønsker en samlet idrettsorganisasjon også i fremtiden. 
 
Idrettsstyret vil søke dialog med særforbundene om saken. Det ble dog presisert fra 
Idrettsstyret at dagens tingsammensetning er basert på at hele idretts-Norge (også regionalt) 
blir ivaretatt representasjonsmessig. Modellen følger av de prinsipper som ligger til grunn for 
valg av Stortingsrepresentanter i Norge, der fylkene er valgdistrikt. 
 
Neste møte  
Neste møte i Idrettsstyret avholdes 19. august i Oslo. 
 
… 


