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Tilstede: Tove Paule (unntatt IS-sak 379), Odd-Roar Thorsen (unntatt sakene 382, 383, 385, 

386, 389, 389, 391, 392, 393, O-sak A,F og G), Børre Rognlien, Jorodd Asphjell, Camilla 

Haugsten (unntatt sakene 383, 384, 385, 389, 391, 392, 393, 394, 395, O-sakene A, D og F), 

Aslak Heim Pedersen, Bodil Heskestad, Geir Knutsen, Geir Kvillum, Karette Wang Sandbu, 

Terje Wist, Gerhard Heiberg (tilstede i sak 386 og O-sak G), Bjørn Omar Evju, Inge 

Andersen (generalsekretær)  

 

Presidenten åpnet møtet kl. 09.15 på Ullevål Stadion. Møtet var vedtaksført.  

 

Sakene ble behandlet i noe annen rekkefølge enn i saklisten. O-sak G kom i tillegg til 

saklisten; Rapport fra IOCs og ANOCs møter i Acapulco/Mexico. 

 

Innledningsvis ble det påpekt fra flere idrettsstyremedlemmer og fra Generalsekretæren at det 

er en unormalt stor saksmengde til dette møtet. Generalsekretæren påpekte også at den 

unormalt store saksmengden hadde medført omfattende saksforberedelser. Av den grunn var 

også dette møtet forlenget med 2 timer i forhold til andre ordinære idrettsstyremøter.  

 

 

 

Sak 379: Protokoll fra Idrettsstyremøte nr. 35 (2007-2011), 28.09.2010. Referat fra 

presidentskapsmøte 16.09.2010 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok protokollen fra styrets møte nr. 35 (2007-2011), med de innspill til 

korrigeringer som kom i møtet. 

Idrettsstyret tok referatet  fra Presidentskapets møte 16.09.2010 til orientering. 

 

 

Sak 380: NIFs regnskap 3. kvartal 2010 

Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om NIFs regnskap pr. 30.09.2010. 

  

NIFs prognostiserte årsresultat viser et overskudd på kr 2.500.000,-, som budsjettert for 2010. 

 

Som Idrettsstyret ble orientert om i IS-sak 354 i IS-møte 34 (2007-2011), er det budsjettavvik 

relatert til OL/Paralympics-avsetningen for 2009, og IT på grunn av at årsbudsjettet ikke er 

omarbeidet i forhold til omorganiseringen i enheten. Idrettsstyremedlem Terje Wist ba 

generalsekretæren om å tydeliggjøre ordlyden vedr. note 19, informasjonsteknologi (IT), i den 

endelige 3. kvartalsrapporten som skal oversendes til Kulturdepartementet (KUD). 

 

Generalsekretæren informerte Idrettsstyret om risiko relatert til økonomi for inneværende år. 

Det ble også informert om at momskompensasjonen for 2009, relatert til varer og tjenester, 
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representerer en positiv mulighet for økte inntekter i idrettsorganisasjonen, spesielt for 

idrettslagene. Lotteri- og stiftelsestilsynet har et mål om at de endelige 

momskompensasjonsutbetalingene skal være klare primo desember 2010.  

 

For øvrig har Lotteri- og stiftelsestilsynet tilkjennegitt i møte med NIF 27.10.2010 stor 

tilfredshet med den økonomiske rapporteringsjobben NIF har gjort i forbindelse med vare- og 

tjenestemomsordningen. 

 

Idrettsstyret godkjente et separat prisavslag isolert til 2010 til særforbundene og 

idrettskretsene for de idrettsadministrative løsningene relatert til IT. Særforbundenes 

prisavslag er totalt kr 1.600.000,-. Idrettskretsenes prisavslag er totalt kr 200.000,-. 

Generalsekretæren bes om å gjøre omallokeringer i henhold til disse løsninger. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet med en spesifisering pr. 30.09.2010 til etterretning 

og lot dette være grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet. Prognostisert årsresultat 

er lik årsbudsjett, overskudd stort kr. 2.500.000,-. 

 

Sak 381: NIFs Lovutvalg – status lovrevisjonsarbeidet 

NIFs Lovutvalg, v/leder Harald Tronvik og sekretær, Niels Kiær, innledet til saken. Juridisk 

rådgiver i NIF, Morten Johnsen, var også tilstede under saken. 

 

Lovutvalget har pr. tiden et særlig fokus på å tilpasse NIFs lover til den generelle 

samfunnsutviklingen, samt å gjøre en opprydningsjobb i systematikk og språkbruk i idrettens 

eget lovverk. 

 

Lovutvalget fremla for Idrettsstyret følgende konkrete juridiske problemstillinger til 

diskusjon:   

 Representasjons- og valgbarhetsbestemmelser: 

Idrettsstyret diskuterte konkret forslaget relatert til om arbeidstakere i idrettslag skal 

ha/ikke skal ha, stemmerett på lagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. 

Lovutvalget arbeider videre med dette konkrete saksforholdet. 

 

Vedtak: 

IS ønsker en rendyrking av ansattes valgbarhet og adgang til å representere oppover i 

organisasjonen. Videre ønsker IS en likestilling av ansatte og oppdragstakere i 

organisasjonen. IS vedtar å fremme de nye bestemmelsene som lovforslag til 

Idrettstinget 2011. 
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 Allianseidrettslagsmodellen: 

 

Vedtak: 

IS ønsker å stramme inn allianseidrettslagsmodellen, slik at den gjenspeiler 

intensjonen med etableringen av modellen. IS vedtar å fremme den nye bestemmelsen 

som lovforslag til Idrettstinget 2011. 

 

 Straffebestemmelser: 

 

Vedtak: 

IS ønsker å fremme forslag om at det etableres ett enhetlig domsorgan i norsk idrett, 

som skal behandle alle straffesaker. Ordningen trer i kraft umiddelbart etter 

Idrettstinget, og dette skal hensyntas i budsjettet fra og med 2011. Videre ønsker IS at 

administrative forføyninger skal gjøres mindre inngripende. IS vedtar å fremme den 

nye bestemmelsen som lovforslag til Idrettstinget 2011. 

 

 NIFs lov § 6-3 idrettsgren/idrett  

Med idrett menes aktivitet som oppfyller følgende vilkår, ref. NIFs lover §1-2: 

a) det er fysisk aktivitet av konkurranse-, trenings- og/eller mosjonskarakter 

b) aktiviteten er som konkurranseaktivitet målbar etter godkjent regelverk 

c) aktiviteten tilfredsstiller de etiske normer idretten i Norge bygger sin aktivitet på 

 

Vedtak: 

IS ønsker å fremme forslag for Idrettstinget 2011 om at begrepet ”idrettsgren” fjernes 

fra NIFs lov. Idrettsgren vil lovmessig ansees som underordnet begrepet idrett, og 

begrepet vil av den grunn være lovmessig unødvendig all den tid ”idrett” er definert i 

NIFs lov § 1-2. 

 

 

Lovutvalget diskuterte med Idrettsstyret hvordan lovsakene skal behandles på Idrettstinget.  

 

 

Sak 382: Rammetilskuddsmodell post 2 

Ass. generalsekretær Øystein Dale innledet.  

 

Bakgrunnen for denne saken er at Idrettstinget i 2007 ba om at det fremmes ny modell for 

rammetilskudd i 2011, samt at Idrettsstyret i IS-møte 34 (2007-2011) i sak 346 – ”oppfølging 

Særforbundsutvalgets rapport” – ba generalsekretæren om å fremlegge for diskusjon i 

Idrettsstyret en ny modell for særforbundenes rammetilskudd. 

 

En administrativ arbeidsgruppe mellom NIF og særforbundene, ledet av ass. generalsekretær 

Øystein Dale,  har gjennomgått utfordringene i dagens modell, og har fremmet  et forslag om 

å justere dagens tilskuddsmodell med vekt på følgende : 
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 at aktivitet gis økt vekt på bekostning av administrasjon 

 at administrasjonstilskuddene gis til grenene på en slik måte at det ikke påvirker 

spørsmålet om sammenslåing eller oppsplitting 

 grunnlaget for støtte basert på organisasjonens størrelse utvides til også å ta hensyn til 

geografisk utbredelse 

 aktivitetstilskuddet deles opp for å gjenspeile tre sentrale områder, både 

arrangementsomfang, antall aktive (bredden) og tilretteleggingen for toppidrett 

 

Idrettsstyret så store utfordringer knyttet til å oppnå enighet rundt sammenliknbare kriterier 

for arrangementsomfang. Styret så imidlertid dette først og fremst som en utfordring for 

særforbundene og det videre utredningsarbeidet.  

 

Idrettsstyret ba Generalsekretæren fremlegge et forslag til ferdig skisse til ny modell i IS-møte 

38 (2007-2011). 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret slutter seg til de prinsippene som framgår av det fremlagte notatet, og ber 

Generalsekretæren videreføre utredningen av ny modell for rammetilskudd i nært samarbeid 

med særforbundene. 

 

Idrettsstyret ber Generalsekretæren fremlegge en ferdig skisse til ny modell i januar 2011 

med tilhørende beregningseksempler og konsekvensvurdering for ulike forbundstyper. 

 

Sak 383: Tingsammensetningen 

Idrettsstyremedlem Geir Kvillum innledet til saken. 

 

Det ble vist til følgende behandlinger av saken i Idrettsstyret: 

 Sak 287, IS-møte 27 (2007-2011) 

 O-sak F, IS-møte 28 (2007-2011) 

 O-sak G, IS-møte 31 (2007-2011) 

 O-sak A, IS-møte 15. – 16.04.2010, ekstraordinært møte 

 Sak 352, IS-møte 33 (2007-2011) 

 Sak 361: IS-møte 34 (2007-2011)   

 Sak 372: IS-møte 35 (2007-2011) 

 

Den nedsatte styregruppen har avholdt følgende møter i saken: 

 Arbeidsmøte: 29.06.2010 

 Møte med deler av styret i SFF: 05.08.2010 

 Møte med idrettskretsenes programkomité: 09.08.2010 

 Utvidet presidentskapsmøte: 23.08.2010 

 Møte med idrettskretsene: 03.–05.09.2010 

 Møte med politisk ledelse i særforbundene: 14., 15. og 16.09.2010 
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 Møte med SFF: 05.10.2010 

 Møte med referansegruppene fra idrettkretser og særforbund: 13.10.2010 

 

Det er planlagt nytt møte i saken 08.11.2010, ref. sak B i presidentskapsmøte 13.10.2010.  

 

Idrettsstyret ba styregruppen fortsette prosessen og utarbeide et høringsdokument vedr. en evt. 

ny fremtidig tingsammensetning. Den skal sendes på høring i hele organisasjonen. 

Høringsfristen bør settes til 30.11.2010. Høringsdokumentet skal inneholde eksempler med 

idrettspolitiske begrunnelser. I tillegg ble styregruppen av Idrettsstyret bedt om at den 

bakenforliggende historikken må fremkomme i høringsdokumentet. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret tok presidentskapets og idrettsstyremedlem Geir Kvillums (heretter benevnt 

styregruppen) informasjon om status til orientering. 

 

Idrettsstyret ber styregruppen fortsette dialogen med aktuelle parter og arbeide for et 

omforent forslag, som kan gi 2/3 flertall, senest innen forslagsfristen til det ordinære 

idrettstinget  som går ut 04.01. 2011. 

 

I tillegg ber Idrettsstyret styregruppen om å sende eksempler på modeller og prinsipper som 

diskutert, ut i hele organisasjonen for høring, med svarfrist 30. 11.2010. 

 

Ny status og eventuelt forslag til lovendringsforslag legges frem i IS-møte nr. 37  

(2007 – 2011). 

 

 

Sak 384: IPD 2011 – 2015 

1. visepresident Odd Roar Thorsen innledet til saken. 

Det vises til O-sak B i IS-møte nr. 34 (2007-2011) og til IS-sak 374 i møte 35 (2007-2011).  

Til IS-møte 36 (2007-2011) hadde Idrettsstyret fått seg forelagt: 

 Utkast til Høringsdokument 

 Utkast til Idrettspolitisk Dokument 2011-2015 

 

Idrettsstyret var enige om at det kun skal sendes ett dokument ut på høring i hele 

organisasjonen. 

 

Idrettsstyret pekte på at det var gjort et godt arbeid så langt med utarbeidelsen av et nytt 

Idrettspolitisk Dokument. Dokumentet som skal ut på høring, må likevel bli enda tydeligere 

og mindre omfangsrikt. Idrettsstyret ønsket også at høringen ble tilrettelagt som en elektronisk 

løsning, og at det blir lett for de som skal uttale seg å velge ut de temaene man ønsker å gi 

innspill på.  
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Videre ble Idrettsstyret enige om å nedsette en redaksjonskomité, hvor ass. generalsekretær, 

Øystein Dale, koordinerer arbeidet. Idrettsstyrets innspill fra IS-møte 36 (2007-2011) skal 

ivaretas i høringsdokumentet. Ass. generalsekretær påpekte at omfanget av det avsluttende 

redaksjonelle arbeidet vil kunne påvirke utsendelsesdatoen noe. 

 

Vedtak: 

1. Utkastet til idrettspolitisk dokument for 2011-2015 sendes ut på høring til hele 

organisasjonen i tråd med vedtatt fremdriftsplan.  

2. Styrets kommentarer innarbeides i dokumentet før utsendelse første del av november. I 

tillegg arbeider den nedsatte redaksjonskomiteen med en tydeliggjøring av dokumentet. 

3. Høringsfristen vedr. IPD (2011-2015) settes til 31.01.2011. 

 

 

Sak 385: Kommune- og fylkestingsvalget 2011 

Presidenten innledet til saken.  

 

Administrasjonen har nå, som en oppfølging av IS-sak 376 i IS-møte 35 (2007-2011), 

utarbeidet en konkret fremdriftsplan som også synliggjør hvilke organisasjonsledd som har 

ansvar innenfor ulike deler av arbeidet frem mot Kommune- og fylkestingsvalget 2011. 

 

I perioden fra forrige styremøte er det sendt ut et forslag til en ”verktøykasse” til alle 

idrettskretsene.  

Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om at ledelsen i  alle partier er tilskrevet. Videre 

blir alle idrettskretsene fulgt opp på org.sjefnivå i saken. 

 

Idrettsrådsutvalget vil ta et ansvar for å følge opp idrettsrådene i tiden frem mot valget. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret tar den fremlagte fremdriftsplanen fram mot valget høsten 2011 til etterretning. 

Idrettsstyret ber generalsekretæren hensynta i budsjettarbeidet de nødvendige økonomiske og 

personalmessige ressurser for å få dette gjennomført i 2011. 

 

 

Sak 386: YOG 2016 

IOC- og idrettsstyremedlem, Gerhard Heiberg, orienterte fra møtet i IOC Executive Board 

24.10.2010.  I dette møtet besluttet IOC å bevilge totalt EURO 13.500.000,- + USD 

5.000.0000,-  (ca NKR 140.000.000,-) til et Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016 (YOG 

2016), under forutsetning av at Stortinget vil innfri en søknad om en finansiell statsgaranti, 

ref. brev fra IOC til NIF av 27.10.2010.  

 

Saken vedr. YOG 2016 har tidligere vært til behandling i følgende IS-møter: 

 IS-møte 30 (2007-2011), sak 318 

 IS-møte 31 (2007-2011), sak 330 
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 Ekstraordinært IS-møte, 15.-16.04.2010, sak 332 

 IS-møte 32 (2007-2011), O-sak G 

 Telefonstyremøte 14.06.2010, sak 339 

 IS-møte 34 (2007-2011), sak 364 

 

Generalsekretæren redegjorde for dialogen NIF har hatt med IOC i den siste tiden. 

Idrettsstyret opplever det ovennevnte vedtaket i IOCs Executive Board som en sterk tillit fra 

IOC til NIF.  

 

IOC ber om at de ordinære søknadsdokumentene må være IOC i hende fra NIF innen 

15.12.2010. I tillegg ønsker IOC primært en bekreftelse om statsgaranti innen utgangen av 

juni 2011, dog senest ultimo oktober 2011.  

 

Idrettsstyret viste positivitet for IOCs bidrag til å kunne realisere YOG 2016 på Lillehammer. 

Idrettsstyret presiserte viktigheten av god og informativ jobbing mot Regjeringen og de 

aktuelle fylkeskommunene (Oppland og Hedmark), samt kommunene på Innlandet. 

Idrettsstyret mente også at de aktuelle fylkene og kommunene bør utfordres på det 

økonomiske bidraget fra dem. 

 

En overskuddsreserve (fond) etter YOG 2016 bør plasseres/øremerkes i et legacykonsept, ref. 

IS-sak 364 i møte nr. 34 (2007-2011). 

 

Idrettsstyret ba generalsekretæren om å utarbeide en kommunikasjonsplan vedr. den videre 

prosess, og at de syv aktuelle særforbundene inviteres til et orienteringsmøte  

ultimo 2010.   

 

Det ble understreket at det er et enstemmig Idrettstyre som står bak det videre arbeidet for å 

sikre at arrangementet får den nødvendige statsgarantien. Idrettsstyret vektlegger følgende 

punkter som sentrale for den norske søknaden om YOG 2016: 

 

 Ungdom er en prioritert målgruppe i idrettspolitisk dokument. 

 Et arrangement som dette vil være en inspirasjon for fremtidens toppidrettsutøvere, 

samtidig som det er noe å strekke seg etter for organisasjonen. 

 Ungdoms-OL vil gi en enda bedre og etterlengtet kobling mellom idrett, utdanning og 

kultur. 

 Kan skape interesse for nye og spennende vinteridrettsgrener. 

 ”Den historiske arrangerende årgang” blir eldre og eldre. Et slikt mesterskap på 

hjemmebane, med det ungdomsperspektivet det vil ha, vil gi et kompetansetilfang når 

det gjelder store arrangementer, særlig for yngre ledere og den nye 

frivillighetsgenerasjonen.  
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 Et ungdoms-OL vil kunne løse ut et historisk gunstig spleiselag (kryssfinansiering) 

mellom stat, kommuner / fylkeskommuner og IOC for å få et stort idrettsarrangement 

til Norge. 

 Allerede i dag har norsk idrett et meget godt omdømme innenfor idrett og 

utviklingssamarbeid. Koblet med de fag- og ressursmiljøene i Norge som er gode på 

konflikter og konflikthåndtering, kan Norge ta en tydelig og ansvarlig internasjonal 

posisjon også innenfor idrett og forsoningsarbeid. 

 NIF vil utvikle nye samarbeidsmodeller med institusjoner innenfor høyere utdanning 

nasjonalt og regionalt – og derved gi tilgang til nye og styrkede kunnskapsbaser – som 

vil ha potensial til å gi norsk idrett et viktig løft idrettsfaglig, prestasjonsmessig og 

arrangementsmessig.  

 Et Ungdoms-OL i 2016 på Lillehammer og Innlandet – 22 år etter Lekene i 1994 – 

representerer en ideell etterbruk av anleggene som den gang ble bygget i regionen. 

 

Vedtak: 

Et enstemmig Idrettsstyre vedtok at NIF skal søke IOC om Ungdoms-OL 2016 (Youth Olympic 

Games 2016). 

Idrettsstyret ber generalsekretæren utarbeide en søknad om en finansiell statsgaranti for 

YOG 2016 på Lillehammer, med basis i den plan som Idrettsstyret ble presentert for i IS-møte 

nr. 34 (2007-2011), herunder inkludert det bekreftede beløpet som IOC skal bidra med til 

realiseringen av YOG 2016. En endelig søknad om en slik garanti forelegges Idrettsstyret i 

IS-møte 37 (2007-2011), 07.12.2010. 

Idrettsstyret ber Generalsekretæren videre om å ferdigstille søknadsdokumentene til IOC.  

Søknadene til både IOC og Regjeringen vil bli overlevert senest 15.12.2010.   

NIF intensiverer arbeidet med de aktuelle kommunale, fylkeskommunale og statlige 

myndigheter, samt med de 7 – syv – aktuelle vinterolympiske særforbundene, slik at 

informasjons- og kunnskapsutvekslingen mellom NIF, myndighetene og idrettsorganisasjonen 

optimaliseres i søknads- og kvalitetssikringsfasen.  

 

 

Sak 387: Miljøstrategi for norsk idrett 

Idrettsstyremedlem Camilla Haugsten innledet til saken.  

 

Idrettsstyret gjennomgikk høringsutkastet punkt for punkt, og kom med innspill til det 

endelige høringsdokumentet som skal sendes på høring i organisasjonen primo november 

2010.  

 

Idrettens arbeid med miljø og målsetninger på området inkorporeres i IPD 2011-2015,  
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ref. IS- sak 374, IS-møte 35 (2007-2011). 

 

Idrettsstyret understreket at innsatspunktene som sendes ut på høring må være etterlevbare for 

norsk idrett på alle nivåer. 

 

Vedtak:  

Høringsdokumentet til miljøstrategi for norsk idrett sendes ut på høring i organisasjonen.  

Høringsfristen settes til 31.01.2010.  

 

 

Sak 388: Miljøsertifisering av NIF sentralt 

Det ble vist til vedtak i IS-sak 308 i IS-møte nr. 29 (2007-2011), hvor det ble bestemt at NIFs 

administrasjonslokaler ved Idrettens Hus, Ullevål stadion, skulle miljøsertifiseres. 

NIF har nå mottatt sertifikat fra Oslo kommune, som innebærer at NIFs sentrale virksomhet 

nå oppfyller miljøkrav relatert til: 

 

 Krav til alle bransjer 

 Krav til kontorvirksomhet 

 

Informasjon om NIFs miljøsertifisering sendes Miljøverndepartementet.  

Det understrekes at sertifisering kun er ett blant flere verktøy idretten skal ta i bruk for å ta et 

aktivt ansvar for sin miljøpåvirkning. Sertifisering er identifisert som et viktig målområde, ref. 

IS-sak 387 (2007-2011), og utkast til miljøstrategi. 

Idrettsstyremedlem Camilla Haugsten understreket at høringsdokumentene relatert til nye 

bransjekrav fra Stiftelsen Miljøfyrtårn blir sendt ut på høring i organisasjonen.  

 

Idrettsstyret benyttet også anledningen til å gratulere Norges Motorsportforbund og Norges 

Golfforbund med deres miljøsertifisering. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret tar miljøsertifiseringen av NIF sentralt til etterretning. Høring på idrettsrelaterte 

bransjekrav fra Stiftelsen Miljøfyrtårn sendes ut på høring i organisasjonen.  

 

 

Sak 389: Kompetansesenteret for idrett i Agder 

Presidenten innledet til saken. 

 

Det vises til IS-sak 358 i IS-møte nr. 34 (2007-2011). 
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Org. Sjef i Vest Agder Idrettskrets, Terje Larsen, presenterte evalueringen (ref. IS-sak 358 i 

IS-møte 34, 2007-2011) av Kompetansesenteret for idrett i Agder (KIA), datert 19.10.2010, 

med fokus på: 

 

 Styrets sammensetning 

 Administrasjon 

 Nettverkadministrasjon 

 Strategigruppe 

 Rollefordeling mellom idrettskretsene og KIA 

 Sentrale Samarbeidspartnere (eksempelvis Olympiatoppen, ulike særforbund, 

særkretser i Agder, Antidoping Norge, Sunn Jenteidrett, Universitetet i Agder, 

videregående skoler i agderfylkene, Sørlandets Sykehus og Partnerskap for 

Folkehelse) 

 

Høringsdelen av den ovennevnte evalueringen viser at sentrale idrettsmiljøer i Agder er sterkt 

positive til KIA. De to idrettskretsene er samstemte i at de ønsker at KIA skal danne basis for 

et sterkt idrettsfaglig miljø for agderidretten i fremtiden.  

 

Org.sjef, Terje Larsen, kunne informere om at de to fylkeskommunene allerede har lagt inn 

tilskudd til KIA i sine budsjetter, men at den endelige politiske behandlingen av dette ikke er 

fullført. Et viktig moment i saken vedr. KIAs fremtid er at det skal være folkeavstemning om 

sammenslåing av agderfylkene i 2012. Dette representerer en mulighet for å se 

idrettsutviklingen i Agder i en større geografisk, aktivitetsmessig, kompetansemessig og 

idrettspolitisk sammenheng. Dette gir også noen interessante perspektiver hva gjelder KIAs 

fremtidige struktur og eierskap.  

 

Oppsummert ønsker Aust- og Vest-Agder Idrettskrets å videreføre dagens eierstruktur i KIA, 

styrke samarbeidet med bl.a. Olympiatoppen, og Idrettsstyret ønsker å få styrket 

finansieringen fra Aust- og Vest-Agder Fylkeskommuner, samt å innfase kompetansearbeidet 

i de to idrettskretsene i KIA. 

 

Idrettsstyret ser det som naturlig at de to angjeldende fylkeskommunene allerede fra 2011 

matcher NIFs bevilgning til KIA. Dvs. at basis driftsbevilgninger fra NIF og 

fylkeskommunene er på kr 533.000,- fra hver enkelt av de tre partene. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok å bidra til å realisere og operasjonalisere KIA i ytterligere 2 – to – år til 

31.12.2012. NIFs bidrag for den kommende toårsperioden (2011 og 2012) forutsetter at 

idrettskretsenes idrettsfaglige kompetanseressurser innfases i KIAs totale virksomhet. I tillegg 

må de to fylkeskommunene hver for seg i sum matche NIFs tilskudd årlig både  i 2011 og 

2012. 
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Basis driftsbevilgninger pr. år for 2011 og 2012 (en forutsetning for NIFs engasjement) er: 

- NIF:     kr 533.333,- 

- VAFK: kr 533.333,- 

- AAFK: kr 533.333,- 

 

Idrettsstyret ber de to idrettskretsene og generalsekretæren om gå i dialog med de to aktuelle 

fylkeskommunene. 

 

Pr. 31.12.2012 må prosjektet ha en robust basisfinansiering som ikke er avhengig av evt. 

bevilgninger fra NIF. 

 

 

Sak 390: Retningslinjer for ungdomsidretten 

Idrettspresidenten innledet til saken. Juridisk rådgiver i NIF, Morten Johnsen, var tilstede 

under behandlingen av denne saken. Det ble referert til IS-sak 351 i møte nr. 33 (2007-2011). 

 

Til IS-møte 36 (2007-2011) skulle det gjennomføres en juridisk vurdering av 

begrepene ”rettigheter” og ”retningslinjer” relatert til det pågående arbeidet vedr. norsk 

idretts fremtidige overordnede politikk på ungdomsidrettsområdet.  

 

Generalsekretæren påpekte innledningsvis at det er to mulige innfallsvinkler til spørsmålet om 

hvorvidt betegnelsen ”retningslinjer” eller ”rettigheter” skal benyttes i denne sammenhengen; 

den rent juridiske tilnærmingen, og en mer idrettsfaglig/idrettspolitisk. Å bruke benevnelsen 

”rettigheter” kan gi en annen politisk tyngde enn ved å benytte betegnelsen ”retningslinjer”.  

 

Idrettsstyret ønsker at det jobbes videre med utgangspunkt i benevnelsen ”retningslinjer” for 

ungdomsidrett.  

 

Vedtak:  

Idrettsstyret ba generalsekretæren om å benytte som overordnet arbeidstittel ordene 

”Retningslinjer for ungdomsidrett” i høringsdokumentet som skal utarbeides. 

 

 

Sak: 391: Barn,- ungdom- og breddesatsing – post 3 

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken. 

 

I forslaget til kriterier for barn-, ungdom og bredde – post 3 – for 2011, lå de samme 

innsatsområdene som tidligere år til grunn: 

 Trener- og lederutvikling 

 Aktivitetsutvikling 

 Klubbutvikling 
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Det ble vist til IS-sak 214 i IS-møte nr. 19 (2007-2011), IS-sak 292 i møte nr. 28 (2007-2011), 

samt til IS-sak 326 i møte nr. 31 (2007-2011). 

 

Det ble presisert fra Idrettsstyret at det er en selvfølge at ”Idrettens barnerettigheter og 

bestemmelser om barneidrett” etterleves i tilknytning til organisasjonens arbeid med barn. 

 

Idrettsstyret var enige i forslaget om at særidrettenes arbeid med utvikling og realisering av 

”trenerløypa” blir prioritert gjennom midler fra post 3. Dette har også kommet frem i de 

politiske dialogmøtene med særforbundene medio februar 2011. 

 

I   2010 øremerket NIF midler til ”Aktivitets- og kompetansetiltak” for funksjonshemmede, 

herunder også til tiltak for gruppen funksjonshemmede over 19 år. KUD har akseptert dette 

gjennom brev fra KUD til NIF av 18.12.2009. Tiltak for funksjonshemmede skal være i tråd 

med de innsatsområdene og kriteriene som er foreslått fra og med 2011, ref. også brev fra 

KUD til NIF av 18.12.2009. 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok følgende innsatsområder og kriterier for barn-, ungdom- og 

breddesatsing – post 3-midlene – fra og med 2011. Målgruppene er som tidligere vedtatt, ref. 

IS-sak 292 i møte nr. 28 (2007-2011). 

 

Innsatsområder: 

- Trener- og lederutvikling 

- Aktivitetsutvikling 

- Klubbutvikling 

 

Kriterier: 

1. Tiltakene skal gjennomføres slik at aktiviteten i idrettslaget styrkes, og/eller fører til økt 

rekruttering i idrettslaget. 

2. Tiltakene skal i all hovedsak innrettes mot barne- og ungdomssatsingen, særlig ungdom 

mellom 13 og 19 år. 

3. Grupper som i dag er svakt representert i idrettslagene skal prioriteres. 

4. Midler kan sørge for at trenerutdanning blir oppdatert og tilpasset det nye rammeverket i 

”trenerløypa”. 

5. Tiltak til Idrett i Skolen kan tilgodeses når dette gir merverdi og effekt for klubben og 

idrettene. 
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Sak 392: Søknad fra særforbundsalliansen 

Presidenten innledet til saken.  

 

Det ble vist til sak A i presidentskapets møte den 16.09.2010. I dette møtet presenterte 

særforbundsalliansen en søknad til NIF (datert 10.09.2010) om økonomisk støtte til å 

arrangere de første ”ungdomslekene” på Lillehammer i 2011.  

”Særforbundsalliansen” er en allianse av 15 særforbund, som til sammen organiserer idrett 

innenfor 39 grener, representerer 2344 klubber og 219457 medlemmer. Følgende særforbund 

er medlemmer: 

 Norges Badminton Forbund 

 Norges Bordtennisforbund 

 Norges Bandyforbund 

 Norges Basketballforbund 

 Norges Bowlingforbund 

 Norges Biljardforbund 

 Norges Bueskytterforbund 

 Norges Bokseforbund 

 Norges Danseforbund 

 Norges Fekteforbund 

 Norges Gymnastikk- og turnforbund 

 Norges Klatreforbund 

 Norges Skytterforbund 

 Norges Studentidrettsforbund 

 Norges Vannskiforbund 

 

Idrettsstyret understreket at det er  naturlig å se dette arrangementet i sammenheng med et evt. 

Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016, og NIFs 150-årsjubileum i 2011.   

Det er flere eksterne partnere involvert i arrangementet, herunder Oppland Fylkeskommune, 

Lillehammer kommune, Oppland Idrettskrets, Høgskolen i Lillehammer, IKI, Olympiatoppen 

og Olympiaparken. Idrettsstyret mener det er naturlig at det bidras økonomisk til 

arrangementet fra flere parter enn NIF. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret ber generalsekretæren hensynta  i budsjettet for 2011 kr. 400.000,- til tilskudd til 

særforbundsalliansen relatert til planlegging og gjennomføring av Ungdomslekene 2011 på 

Lillehammer. Tilskuddet betinger at den resterende finansieringen kommer på plass. 

 

Sak 393: IS-møter 1. halvår 2011 

Det ble diskutert om neste idrettsstyremøte skal avholdes tirsdag 7. eller onsdag 8. desember 

2010. Presidentskapet bes om å avklare dette. Vårens (2011) styremøter vil avklares på  

IS-møte 37 (2007-2011). 
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Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok at det første styremøtet i 2011 avholdes torsdag 20.01.2011. Vårens 

(2011) resterende styremøter avklares på IS-møte 37 (2007-2011). 

 

 

Sak 394: Inkludering i idrettslag  

Det ble vist til tilskuddsbrevet fra Kultdepartementet (KUD) til NIF av 05.01.2010, hvor NIF 

bes om å sende søknad for 2011 vedrørende den separate tilskuddsordningen ”inkludering i 

idrettslag” til KUD innen 01.11.2010. 

 

NIF vil søke om det samme beløpet, kr 9.500.000,-, for 2011 som for 2010, ref. søknadsbrev 

fra NIF til KUD av 11.11.2009. 

Vedtak: 

NIF oversender søknad til KUD om tilskudd til den separate tilskuddsordningen ”inkludering 

i idrettslag” innen 01.11.2010. NIF søker om det samme beløpet, kr 9.500.000,-, for 2011 som 

for 2010. 

 

Sak 395: Tildeling fra NFIs historiske egenkapital  

Både integreringsutvalget og flere særforbund har uttrykt ønske om felles rekrutteringsarenaer 

når det gjelder idrett for funksjonshemmede. Med bakgrunn i dette er det etablert et prosjekt 

kalt ”Rekruttering Norge på langs” som skal gjennomføres våren 2011. Prosjektets hovedmål 

er å øke bevisstheten og synligheten rundt idrett for funksjonshemmede. 

 

Det ble vist til IS-sak 175 i IS-møte 14 (2007-2011), hvor rammefordelingen for bruken av 

NFIs historiske egenkapital ble vedtatt.  

 

Vedtak:  

Kr 180.000,- fra NFIs tidligere opparbeidede egenkapital øremerkes prosjektet ”Rekruttering 

Norge på langs” for 2011. 

 

Sak 396: Kreditt til NIF i konsernkontoordningen 

NIFs likviditetsoversikt viser at NIF kan ha et udekket likviditetsbehov på ca. kr 18.000.000,- 

ved utgangen av januar 2011. Bakgrunnen for dette likviditetsbehovet er at spillemidlene for 

2011 først blir utbetalt i månedsskiftet januar/februar, mens NIF har løpende driftskostnader i 

hele januar måned.  

Vedtak: 

Idrettsstyret ga generalsekretæren fullmakt til å innvilge NIF en kredittramme i 

konsernkontosystemet med maksimalt kr. 18.000.000,- (kroner atten millioner). 

Kredittrammen slettes så snart spillemidlene for 2011 er mottatt. 
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O-sak A: Oppfølging Statsbudsjettet 2011 

Regjeringen la frem statsbudsjettet for 2011 den 05.10.2010.  

 

I tiden etter fremleggelsen har NIF konsentrert arbeidet relatert til statsbudsjettet for 2011 inn 

mot høringene i de relevante fagkomiteene på Stortinget.  

 

NIF har tatt del i følgende statsbudsjetthøringer:  

 18.10.2010: Kommunal- og forvaltningskomiteen 

 19.10.2010: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 

 19.10.2010: Helse- og omsorgskomiteen 

 25.10.2010: Familie- og kulturkomiteen 

 

NIF har avlevert skriftlige innspill til alle de ovennevnte høringene.  

 

 

O-sak B: Oppfølging spillemiddelsøknaden 2011 

Ass. generalsekretær redegjorde for den tilbakemeldingen KUD har gitt på 

spillemiddelsøknaden fra NIF for 2011.  

 

NIF har besvart KUDs skriftlige henvendelse vedr. behov for utdypende informasjon av 

08.10.2010 i brev fra NIF til KUD av 22.10.2010. Sentrale momenter i besvarelsen fra NIF 

var: 

 Beste estimat pr. 22.10.2010 for budsjett 2011 

 Budsjettoppsett gruppert etter kostnadstyper på post 1 og post 4 

 Oversikt som hovedbidrag fra hver post innenfor de mål som er angitt i søknaden 

 

Idrettsstyret tok redegjørelsen til orientering. 

 

 

O-sak C: Dignity Day-rapport 

Denne O-saken ble utsatt til IS-møte 37 (2007-2011). 

 

 

O-sak D Norges Danseforbund 

Ulrik Opdal orienterte i saken. 

 

Opdal har ledet en organisasjonsmessig gjennomgang av Norges Danseforbund (ND). 

Arbeidet ble påstartet i januar 2010 og avsluttet i juni 2010.  

 

Innledningsvis presenterte Opdal en historisk gjennomgang av  ND, med særlig henblikk på 

danseskolenes plass i organisasjonen.  
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I dag er ND et fleridrettsforbund, med medlemskap i flere internasjonale forbund.  

 

Idrettsstyret ble videre presentert for vurderinger relatert til komitéarbeid og 

organisasjonsmessige forhold, herunder oppfølgingen av Idrettstingsvedtak fra 2003. 

 

Idrettsstyret var enige om at det bør foretas en gjennomgang av forholdene som ble presentert 

i orienteringen. NIFs presidentskap vil gjennomføre et møte med representanter for styret i 

ND. Saken tas opp i IS-møte nr. 37.  

 

 

O-sak E: Idrettsstyrets representasjon 

Denne O-saken ble utsatt til IS-møte 37 (2007-2011). 

 

 

O-sak F: Kostnadskrevende anlegg 

Det vises til følgende tidligere behandlinger av saken vedr. innstilling til kostnadskrevende 

anlegg for 2011 i Idrettsstyret: 

 Sak nr. 344 i møte nr. 34 (2007-2011) 

 Sak nr. 362 i møte nr. 35 (2007-2011) 

 

I brev fra KUD til NIF av 18.10.2010 orienteres det om at KUD fordeler totalt  

kr 25.000.000,- til kostnadskrevende anlegg over Programsatsingen for 2010. Denne 

fordelingen er helt i tråd med Idrettsstyrets opprinnelige vedtak i IS-sak 344 i møte nr. 34  

(2007-2011):  

 

Særforbund      Fordelt sum 

Ishockey og Skøyter Kr. 4.000.000,- 

Skiskyting (støttet av Skiforbundet) Kr. 2.000.000,- 

Skøyter og Bandy Kr. 5.000.000,- 

Gymnastikk og turn Kr. 3.000.000,- 

Svømming Kr. 5.500.000,- 

Friidrett Kr. 5.500.000,- 

Summert Kr. 25.000.000,- 

 

O-sak G: Rapport fra IOCs og ANOCs møter i Mexico/Acapulco 

IOC- og idrettsstyremedlem Gerhard Heiberg orienterte om prosessen og arbeidet relatert til 

opptak av nye idretter på OL-programmet, herunder også prosessen om opptak av slopestyle 

(snowboard) og kvinneskihopp fra og med OL i Sotchi. Heiberg ga uttrykk for at det var 

fremkommet en del misforståelser i disse sakene her hjemme i Norge. 

Heiberg gav ros til Idrettspresidenten for hennes foredrag på ANOC-møtet i Acapulco ultimo 

oktober 2010, vedr. kvinner i idretten. 
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Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 36 (2007-2011) kl. 19.00. 

Deretter fulgte ”Åpen time”. 

 


