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Protokoll for 

Idrettsstyrets møte nr. 39 – 2007-2011 

20. desember 2010 

Ekstraordinært møte på 

Park Inn Oslo Airport, Gardermoen 

 
 

 Godkjent i IS-møte nr. 40 (2007-2011), 20.01.2011 

 

Sak 406 Protokoller og referater 

a) Referat fra møte i Presidentskapet 24. november 2010 

b) Idrettsstyreprotokoll for IS-møte nr. 37 (2007-2011) 7. desember 2010 

c) Idrettsstyreprotokoll for IS-møte nr. 38 (2007-2011) 13. desember 2010  
 

Sak 407 Representasjon til Idrettstinget – Resultatet av høringen 

Sak 408 Eventuelt 

 

  



Tilstede: Tove Paule, Børre Rognlien, Karette Wang Sandbu, Jorodd Asphjell, Camilla 

Haugsten, Aslak Heim Pedersen, Bodil Heskestad, Geir Kvillum, Terje Wist, Bjørn Omar 

Evju, Inge Andersen (generalsekretær)  

Forfall: Odd-Roar Thorsen, Geir Knutsen, Gerhard Heiberg 

 

Presidenten åpnet møtet kl. 09.15 på Park Inn Oslo Airport, Gardermoen.  

Møtet var vedtaksført.  

 

Sakene ble behandlet i tråd med saklisten. 

Sak 406 Protokoller og referater 

a) Referat fra møte i Presidentskapet 24. november 2010 

Idrettsstyret tok referatet fra Presidentskapets møte 24.11.2010 til orientering. 

 

b) Idrettsstyreprotokoll for IS-møte nr. 37 (2007-2011) 7. desember 2010 

Idrettsstyret vedtok protokollen fra styrets møte nr. 37 (2007-2011), med de 

innspill til korrigeringer som kom i møtet. 

 

c) Idrettsstyreprotokoll for IS-møte nr. 38 (2007-2011) 13. desember 2010 

(ekstraordinært telefonmøte) 

Idrettsstyret vedtok protokollen fra styrets møte nr. 38 (2007-2011), med de 

innspill til korrigeringer som kom i møtet. 

 

Sak 407 Representasjon til Idrettstinget – Resultatet av høringen 

Det vises i denne sak til IS-sak 83 i møte nr 36 (2007-2011) og til oppfølging av gjennomført 

høring i idrettsorganisasjonen.  

Idrettspresidenten innledet til diskusjon på bakgrunn av saksutredningen fra 

Generalsekretæren. Idrettsstyret har opplevd at dialogen har resultert i økende forståelse 

mellom organisasjonsleddene for ulike oppgaver og roller innen idretten. Høringssvarene 

gjenspeiler ikke den dialogen som har vært ført med organisasjonen når det gjelder 

tingsammenstningen.  

På den annen side viser høringen enighet mellom organisasjonsleddene rundt flere av de 

sentrale prinsippene som ble presentert. Dette gir grunnlag for å komme videre på noen 

sentrale punkter, blant annet utvidet utøverrepresentasjon på tinget.  

Deretter hadde idrettsstyret en diskusjon rundt mulige endringer for det videre arbeidet. 

Idrettsstyret ønsker å ta aktive initiativ overfor Idrettstinget i 2011, men ønsker nå å avvente 

at forslagsfristen går ut 5. januar 2011 før man går videre i arbeidet med 

hovedproblemstillingene. 

Det synes å være mange organisasjonsledd som støtter ideen om bruk av medlemstall som 

grunnlag for beregning av delegater til idrettstinget i stedet for aktivitetstall. Idrettsstyret ba 

generalsekretæren konsekvensutrede dette spørsmålet nærmere før dialogmøtene i februar. En 

skisse for utredningen bes fremlagt for Idrettsstyret til neste møte. 



Vedtak: 

1. Høringssvarene viser at det ikke synes å være grunnlag for å fremme et omforent 

forslag til tingsammensetning, ref. høringsdokument av 12.11.2010, som lovforslag til 

Idrettstinget 2011.  

2. Idrettsstyret vil arbeide videre på områder hvor det synes å være mulig å finne 

omforente løsninger som kan oppnå støtte fra en majoritet av organisasjonsleddene.  

3. Idrettsstyret vil fremme forslag om å endre § 3-2, herunder at Utøverrepresentasjon 

utvides til tre; olympisk representasjon, paralympisk representasjon og ikke-olympisk 

representasjon.  

4. Idrettsstyret vil konsekvensutrede hvordan medlemskap kan legges til grunn for 

fremtidig representasjon på Idrettstinget. 

 

Eventuelt 

 Dialogmøter 

Særforbundene og idrettskretsene inviteres til felles dialogmøter 7., 8. og 9. februar 

2011. Alle møter kl 17:00-19:30. Idrettsstyret vil komme tilbake primo januar 2011 

med nærmere invitasjon. 

 

 Statens Idrettskonferanse 

Statens idrettskonferanse avholdes 25. til 27. januar 2011 i Tønsberg. Idrettsstyret vil 

være representert. 

 

 Kompensasjon av idrettsanleggsmoms 

Generalsekretæren følger opp overfor ansvarlig myndighet. 


