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Sak 133: Protokoll fra IS-møte 14 og 15 (2011-2015). Referat fra presidentskapsmøtet  

     15.10.2012 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte nr. 14 og 15 (2011-2015) med de innspill som 

fremkom i møtet. 

 

Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøtet 15.10.2012 til orientering. 

 

 

Sak 134: Kreditt i konsernkontoordningen 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

NIF vil kunne ha et udekket likviditetsbehov på ca. kr. 10.000.000,- ved utgangen av januar 

måned 2013. Bakgrunnen for dette likviditetsbehovet er at spillemidlene for 2013 kan først 

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

måned. I tillegg er det i 2012 foretatt vesentlige investeringer/kapitalbindinger innenfor        

IT-området. 

 

Kredittrammen slettes så snart NIF har mottatt spillemidlene for 2013 fra KUD. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret gav generalsekretæren fullmakt til å innvilge NIF en kredittramme i 

konsernkontosystemet med maksimalt kr. 10.000.000,- (kroner ti millioner). Kredittrammen 

slettes så snart spillemidlene for 2013 er mottatt. 



 

 

Sak 135: Møtereferat fra NIFs Ledermøte 2012/Protokoll fra Ekstraordinært idrettsting      

     2012 

 

I henhold til forretningsorden for møtene fattet Idrettsstyret følgende 

vedtak: 

Idrettsstyret tok referatet fra NIFs og ISFs ledermøte 8. juni 2012 til etterretning. 

Idrettsstyret vedtok protokollen fra det ekstraordinære Idrettstinget 9. juni 2012. 

Referatet og protokollen offentliggjøres i sin helhet. 

 

 

Sak 136: Spillemidler til utstyr 2012 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

2012 er det tiende året hvor det tildeles spillemidler til utstyr. Ordningen ble historisk 

iverksatt av Kulturdepartementet (KUD) og videreføres som en del av anleggspolitisk 

program. I dag tilfører også NIF betydelige midler til utstyrsordningen.  

 

Det er for 2012 kr. 23.368.703,- til fordeling. Disse midlene er finansiert på følgende måte: 

 Programsatsingsmidler fra KUD kr. 10.000.000,- 

 Post 3 midler fra NIF kr. 12.000.000,- 

 Tilbakebetalte midler fra 2011 kr. 1.368.703 ,- 

 

KUD tildelte i tillegg kr. 1.000.000,- til ordningen i desember 2010. Denne millionen er 

øremerket utstyr til personer med nedsatt funksjonsevne. Kr. 212.248,- ble fordelt i 2011. Det 

gjenstår kr. 787.752,-. Disse midlene vil bli benyttet til å øke tildelingsprosenten for aktuelt 

utstyr til inntil 50 %. 

 

Det kom totalt søknader for kr. 32 699 692,- fra klubbene. Dette er en økning på kr. 140 000,- 

sammenlignet med 2011. I tråd med resultatene fra høringen blant særforbundene og 

idrettskretsene relatert til denne tilskuddsordningen primo 2012, foreslås det at tildeling til 

alle idrettskretsene og særforbundene avkortes med samme prosent. Tildelingsprosenten for 

2012 blir da ca. 69,75. 

 

Totalt har det kommet søknader fra 12 særforbund om kjøp av utstyr i egen regi. 

Søknadsbeløpet er totalt kr. 558 150,-.  2012 er det første året særforbundene kan motta 

støtte til kjøp av utstyr. Idrettsstyret var enige om NIF innstiller til KUD på at særforbundene 

tildeles midler i tråd med søknadene. 

 

Stortinget bevilget kr. 1.000.000,- til støtte til utstyr til personer med nedsatt funksjonsevne i 

2011. NIF og Kulturdepartementet har bestemt at disse midlene skal brukes til å øke 

tildelingen til slikt utstyr til inntil 50 %. Basert på årets søknader var Idrettsstyret enige om at 

det bevilges kr. 303 800,- til dette formålet. Da ville alle søkere av slikt utstyr motta  



50 % tildeling. Dersom alle klubber og forbund kjøper utstyr i tråd med søknadene, vil det 

være igjen kr. 433 952,- av ekstramillionen til det definerte formålet. Restmidler vil bli 

overført til 2013. 

 

Vedtak: 

1. Særforbundene og idrettskretsene tildeles ca. 69,75 % av det søknadsbeløp de har mottatt 

fra sine klubber.  

 

Tabell 1. nedenfor viser tildeling til de ulike særforbundene og idrettskretsene fra den 

ordinære ordningen. 

Særforbund Søknadsbeløp Tildelt 

Norges Ake-, Bob- og 

Skeletonforbund 37.389 26.100 

Norges Amerikanske Idretters 

Forbund 566.220 395.000 

Norges Badmintonforbund 119.378 83.300 

Norges Bandyforbund 681.257 475.200 

Norges Basketballforbund 122.577 85.500 

Norges Biljardforbund 269.637 188.100 

Norges Bokseforbund 171.087 119.300 

Norges Bordtennisforbund 250.213 174.500 

Norges Bowlingforbund 0 0 

Norges Bryteforbund 97.376 67.900 

Norges Bueskytterforbund 323.181 225.400 

Norges Castingforbund 0 0 

Norges Cricketforbund 80.148 55.900 

Norges Curlingforbund 105.016 73.300 

Norges Cykleforbund 422.000 294.400 

Norges Danseforbund 453.244 316.200 

Norges Dykkeforbund 701.766 489.500 



Norges Fekteforbund 187.099 130.500 

Norges Fleridrettsforbund 178.534 124.500 

Norges Fotballforbund 3.680.927 2.567.700 

Norges Friidrettsforbund 2.083.584 1.453.500 

Norges Golfforbund 360.175 251.300 

Norges Gymnastikk- og 

turnforbund 3.701.752 2.582.314 

Norges Hundekjørerforbund 57.880 40.400 

Norges Håndballforbund 420.267 293.200 

Norges Ishockeyforbund 688.876 480.500 

Norges Judoforbund 79.113 55.200 

Norges Kampsportforbund 325.913 227.300 

Norges Kickboxingforbund 94.532 65.900 

Norges Klatreforbund 767.449 535.400 

Norges Luftsportforbund 237.474 165.700 

Norges Motorsportforbund 1.735.153 1.210.400 

Norges Orienteringsforbund 394.827 275.400 

Norges Padleforbund 949.573 662.400 

Norges Roforbund 1.099.754 767.200 

Norges Rugbyforbund 70.561 49.200 

Norges Rytterforbund 828.065 577.600 

Norges Seilforbund 2.767.353 1.930.400 

Norges Skiforbund 2.580.274 1.799.900 

Norges Skiskytterforbund 1.250.344 872.200 

Norges Skytterforbund 555.454 387.500 

Norges Skøyteforbund 382.995 267.200 

Norges Snowboardforbund 82.500 57.600 



Norges Softball og Baseball 

Forbund 0 0 

Norges Squashforbund 0 0 

Norges Studentidrettsforbund 89.987 62.800 

Norges Styrkeløftforbund 189.092 131.900 

Norges Svømmeforbund 358.088 249.800 

Norges Tennisforbund 409.465 285.600 

Norges Triathlonforbund 5.385 3.800 

Norges Vannskiforbund 348.446 243.100 

Norges Vektløfterforbund 119.658 83.500 

Norges Volleyballforbund 279.277 194.800 

Sum særforbund 31.760.315 22.155.314 

   

   

   Idrettskrets Søknadsbeløp Tildelt 

Akershus 82.364 57.500 

Aust-Agder 17.634 12.300 

Buskerud 63.162 44.100 

Finnmark 16.467 11.500 

Hedmark 10.994 7.700 

Hordaland 90.676 63.300 

Møre og Romsdal 114.771 80.089 

Nordland 65.301 45.500 

Nord-Trøndelag 90.234 62.900 

Oppland 49.014 34.200 

Oslo 77.036 53.700 

Rogaland 34.619 24.100 



Sogn og Fjordane 11.220 7.800 

Sør-Trøndelag 37.726 26.300 

Telemark 59.569 41.600 

Troms 17.249 12.000 

Vest-Agder 35.482 24.700 

Vestfold 4.974 3.500 

Østfold 60.885 42.500 

Sum idrettskretser 939.377 655.289 

 

 

2. Følgende særforbund tildeles midler til sine klubber fra ekstramillionen bevilget over 

statsbudsjettet til utstyr for personer med nedsatt funksjonsevne: 

Norges Baskettballforbund kr. 2 100,- 

Norges Cykleforbund kr. 11 300,- 

Norges Fleridrettsforbund kr. 18 800,- 

Norges Golfforbund kr. 132 600,- 

Norges Ishockeyforbund kr. 21 500,- 

Norges Luftsportforbund kr. 8 000,- 

Norges Motorsportforbund kr. 16 900,- 

Norges Padleforbund kr. 25 100,- 

Norges Skiforbund kr. 44 800,- 

Norges Skytterforbund kr. 16 000,- 

Norges Vannski- og Wakeboardforbund kr. 6 700,- 

 

3. Norges Bandyforbund tildeles kr. 50 000,- fra den ekstra millionen bevilget over 

statsbudsjettet til utstyr for personer med nedsatt funksjonsevne. 

 

4. Følgende særforund tildes midler til kjøp av utstyr i egen regi: 

Norges Gymnastikk- ogTurnforbund kr. 43 300,- 

Norges Bandyforbund kr. 150.000,- 

Norges Bordtennisforbund kr. 12 700,- 

Norges Luftsportforund kr. 18 300,- 

Norges Amerikanske idrettersforbund kr. 27 300,- 

Norges Ishockeyforbund kr. 18 800,- 

Jorges Judoforbund kr. 16 600,- 

Norges Roforbund kr. 102 400,- 

Norges Fekteforbund kr. 50 000,- 

Norges Seilforbund kr. 74 700,- 

Norges Vektløfterforbund kr. 18 400,- 



Norges Kickboxingforbund kr. 25 600,- 

Totalt kr. 558 100,- 

 

 

Sak 137: Idrettsstyrets møteplan 1. halvår 2013 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok å avholde idrettsstyremøter på følgende datoer 1. halvår 2013: 

- 23.01.2013 (Oslo) 

- 14.02.2013 (Oslo) 

- 14.-15.03.2013 (Oslo) 

- 29.04.2013 (Oslo) 

- 30.05.2013 (Sandefjord) 

- 25.-26.06.2013 (Austevoll)  

 

 

Sak 138: Nasjonal handlingsplan mot kampfiksing 

NIFs jurist, Morten Johnsen, innledet til saken. Saken ble også diskutert i presidentskapsmøtet 

26.11.2012. 

 

Kulturdepartementet (KUD) har utarbeidet en nasjonal handlingsplan mot kampfiksing i 

samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet, Lotteritilsynet, Norsk Tipping, Norges 

Fotballforbund og NIF. Handlingsplanen skal signeres av ovennevnte parter og lanseres på et 

seminar 11.12.2012. Kulturminister Hadja Tajik vil delta ved signeringen av handlingsplanen. 

 

Bekjempelse av kampfiksing er en prioritert verdirelatert idrettspolitisk sak for å ivareta 

idrettens verdigrunnlag, ivareta et trygt og tillitsskapende spillmarked og bekjempe 

internasjonal organisert kriminalitet. Målet med den nasjonale handlingsplanen er derfor å 

forebygge, avdekke og reagere på kampfiksing i idretten. En effektiv bekjempelse av 

kampfiksing forutsetter bidrag fra idretten, spillselskap, spillmyndigheter og offentlige 

myndigheter. 

 

Arbeidet med handlingsplanen startet opp i august 2012, og det ble nedsatt en arbeidsgruppe 

bestående av representanter fra alle samarbeidspartnerne. NIF har vært representert ved 

kommunikasjonssjef Per Tøien og juristene Henriette Hillestad Thune og Morten Johnsen. 

NIF har også involvert aktuelle særforbund i arbeidet utover Norges Fotballforbund. 

 

Handlingsplanen skal gjennomføres i perioden 2013 til 2015. NIF legger opp til et samarbeid 

med aktuelle særforbund for å gjennomføre idrettens tiltak i planen.  

 

Idrettsstyret understreket at det er viktig at Regjeringen jobber tverrdepartementalt i denne 

saken, da idretten i sakskomplekset om kampfiksing er en arena for kriminell virksomhet. For 

å bekjempe denne typen kriminell virksomhet kreves en bred faglig og politisk samhandling 

fra myndighetenes side. 

 



For Idrettsstyret ble det understreket at dette arbeidet bør integreres i det totale utdannings- og 

opplæringsarbeidet NIF gjennomfører i norsk idrett. NIFs utviklingsavdeling, som ledes av 

Anja Veum, er allerede i gang med å utarbeide modeller og programmer for en slik 

implementering.  

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtok Nasjonal handlingsplan mot kampfiksing i idretten 2013 – 2015. 

2. Idrettsstyret ber generalsekretæren  inkorporere et forslag til nødvendige økonomiske 

ressurser i budsjettforslaget til Idrettsstyret for 2013.  

3. I tillegg bes generalsekretæren komme tilbake til Idrettsstyret i løpet av første halvår 

med utkast til kostnader til oppfølging av den angjeldende handlingsplanen i NIFs 

budsjetter for hele perioden 2013 – 2015. 

4. Idrettsstyret ber også generalsekretæren se på mulighetene på å integrere dette 

arbeidet i det totale utdannings- og opplæringsarbeidet NIF gjennomfører i norsk 

idrett. 

 

 

Sak 139: Opptak av ny idrett i Norges Bryteforbund 

NIFs jurist, Morten Johnsen, innledet til saken. 

 

Norges Bryteforbunds (NBF) styre vedtok i sin sak 2011.112 å ta opp sandbryting som ny 

idrett i forbundet, og har i brev til NIF datert 26.11.2012 søkt Idrettsstyret om godkjenning av 

opptak av denne idretten. 

 

I søknaden fra NBF fremgår det at forbundet anser at sandbryting oppfyller alle kriteriene i 

NIFs lov § 1-2. I tillegg fremgår det av søknaden at det arrangeres NM, EM og VM i 

sandbryting. Det fremgår også at idretten skiller seg vesentlig fra de øvrige idrettene som 

NBF organiserer, og at den bringer inn nye medlemmer til organisasjonen. 

Videre fremgår det at NBF er den landsomfattende organisasjonen som organiserer 

sandbryting i Norge, og at det er FILA som organiserer sandbryting internasjonalt. NBF er 

medlem av FILA. 

 

Idrettsstyret er enig i særforbundets vurdering, og anser at sandbryting oppfyller kravet 

til å være en ny idrett innenfor organisasjonen.  

 

Ved Idrettsstyrets godkjenning blir den nye idretten en formell idrett organisert innenfor NIF. 

Godkjenningen gir imidlertid ikke automatisk rett til grentilskudd etter tilskuddsmodellen. For 

å oppnå grentilskudd må idretten i tillegg oppfylle flere kriterier, blant annet et 

minimumskrav til antall idrettslag og medlemmer. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret godkjenner opptak av idretten sandbryting i Norges Bryteforbund, 

jf. NIFs lov § 6-3. 

 



 

Sak 140: Evaluering idrettspolitiske utvalg 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Idrettsstyret ble, med ref. til O-sak I i IS-møte nr. 12 (2011-2015), enige om at det i løpet av 

høsten 2012 skulle gjennomføres en gjennomgang og evaluering av alle de politisk nedsatte 

utvalgene, utvalgsstrukturene, samt utvalgenes sammensetning og mandat. Med ref. til O-sak 

H i IS-møte nr. 12 (2011-2015) skulle Idrettsmedisinsk råd bli en del av evalueringen av den 

totale utvalgsstrukturen (ref. O-sak I i IS-møte nr. 12 (2011-2015), med tanke på å se på 

hvordan Idrettsmedisinsk råd best kan tjene Idrettsstyret, Antidoping Norge og 

idrettsorganisasjonen i fremtiden. Det vises i denne sammenhengen også til presidentskapets 

møte med Antidoping Norge (ADN) den 18.09.2012, ref. Sak A. 

 

Det var enighet om at det skal gjøres endringer i sammensetningen av de idrettspolitiske 

utvalgene. Det er utvalgenes ledere som, sammen med generalsekretæren, ser nærmere på 

dette og gjør de nødvendige vurderinger. 

 

Forskningsutvalget: 

Forskningsutvalget, ledet av idrettsstyremedlem Oddvar Johan Jensen, skal ha et overordnet 

ansvar for å avklare idrettsorganisasjonens felles forskningsbehov i relasjon til 

organisasjonens primære oppgaver, utvikle og vedlikeholde en langsiktig felles 

forskningsplan for norsk idrett, samt gi føringer for prioriteringen av tilgjengelige ressurser på 

et overordnet nivå. 

 

Utvalget er, sammenliknet med de fleste andre av de politiske utvalgene, relativt nyopprettet 

(ref. IS-sak 25 i IS-møte nr. 4, 2011-2015). 

 

Idrettsstyret var enige i at Forskningsutvalget forsetter sitt arbeid med samme mandat og 

samme sammensetning. 

 

Anleggsutvalget: 

Anleggsutvalget ledes av 1. visepresident Jorodd Asphjell. Utvalgets overordnede oppgave er 

å arbeide for at NIF skal nå anleggsmålene vedtatt i IPD 2011 – 2015. 

 

Det er Idrettsstyrets vurdering at anleggsutvalget i all hovedsak fungerer tilfredsstillende, 

og det synes pr. tiden ikke å være behov for endringer relatert til mandat. 

 

Utvalgsleder og nestleder, sammen med generalsekretæren, gjør en vurdering av behov for 

evt. endringer av utvalgets sammensetning i løpet av 1. halvår 2013.   

 

Integreringsutvalget: 

Integreringsutvalget ledes av idrettsstyremedlem Marcela Montserrat Fonseca Bustos.  

 

Utvalgets hovedoppgave er å komme med råd og innspill til idrettsstyret på spørsmål som 



omhandler inkluderingspolitiske saker i tråd med vedtatt mandat. Utvalget skal holde oppsyn 

med og kvalitetssikre at funksjonshemmede får et tilstrekkelig godt tilbud i idretten, og 

utvalget skal prioritere arbeidet med saker innen inkluderingsfeltet, som er vedtatt i 

Idrettspolitisk dokument (2011-2015). 

 

Det er Idrettsstyrets vurdering at Integreringsutvalget bør bestå med dagens mandat.  

 

Utvalgsleder og nestleder, sammen med generalsekretæren, gjør en vurdering av behov for 

evt. endringer av utvalgets sammensetning i løpet av 1. halvår 2013.   

 

Toppidrettsutvalget: 

Toppidrettsutvalget har vært ledet av toppidrettssjefen, Jarle Aambø. Idrettsstyrets 

representant har siden IS-møte nr. 2 (2011-2015), ref. IS-sak nr. 12, vært Tom Tvedt. 

 

Toppidrettsutvalget ble opprettet i 2006 ref. IS-sak nr. 219 i møte 22 (2004-2007). Utvalget 

har ikke brakt saker inn til Idrettsstyret. Utvalget har i sin form vært et uformelt 

diskusjonsforum, med få utskiftninger i utvalgssammensetningen. For Idrettsstyrets 

nåværende representant i det angjeldende utvalget fremstår både strukturen og mandatet for 

dette utvalget som uklart og lite gunstig. 

 

Idrettsstyret var enige om at det angjeldende toppidrettsutvalget, ledet av toppidrettssjefen, 

nedlegges. 

 

Med ref. til vedtak i IS-sak 112 i IS-møte nr. 13 (2011-2015), så finner Idrettsstyret det 

naturlig at et evt. nytt toppidrettsutvalgs innplassering i idrettsorganisasjonen avventes til etter 

at det idrettsstyrenedsatte utvalget, som skal se på fremtidige strategier og prioriteringer ved 

Olympiatoppen, har avlagt sin rapport primo mars 2013.  

 

 

Organisasjonsutvalget: 

Organisasjonsutvalget, ledet av Idrettspresidenten, har siden utvalget ble formelt nedsatt av 

Idrettsstyret i IS-møte nr. 2 (2011-2015), ref. IS-sak nr. 12, og frem til  

IS-møte nr. 12 (2011-2015), ref. O-sak B, jevnlig rapportert om sine diskusjoner og aktiviteter 

til Idrettsstyret. 

 

Utvalget har spesifikt jobbet med følgende saker: 

• Rettighetssikring av idrettsarrangementer 

• Status på høydehus internasjonalt etter vedtak om forbud på Idrettstinget i 2003 

• Tingsammensetningen 

 

I protokollen fra ovennevnte O-sak B fremkommer det at: «Organisasjonsutvalget 

konkluderte i sitt møte 21.05.2012 med at det ikke er nødvendig med flere møter på 

nåværende tidspunkt, og at dette utvalget derved har avsluttet sitt arbeid i sin nåværende 

form.» 



 

Idrettsstyret var enige om at organisasjonsutvalget formelt nedlegges som utvalg.  

 

Idrettsmedisinsk råd: 

Det har det siste året vært flere saker i norsk idrett i skjæringspunktet mellom idrettsmedisin, 

dopingspørsmål og etikk og verdier, som aktualiserer at Idrettsmedisinsk Råd i dagens form 

bør endres både hva gjelder sammensetning og mandat. Idrettsstyret mener det er viktig at et 

fremtidig Idrettsmedisinsk Råd kan opptre med en uavhengig tyngde også i en 

toppidrettssammenheng. 

 

Idrettsstyret mener at det bør etableres et nytt "Etisk og idrettsmedisinsk råd", med 

en ny sammensetning og et nytt mandat, som skal ivareta idrettens behov relatert til 

idrettsmedisinsk kompetanse, antidopingkompetanse og kompetanse relatert til idrettsetiske 

og etisk medisinske problemstillinger. 

 

I tråd med innspill fra ADN (ref. ovennevnte presidentskapsmøte 18.09.2012), var 

Idrettsstyret enige om at et slikt uavhengig "Etisk og idrettsmedisinsk råd" også bør ha 

mandat til gjøre etisk funderte vurderinger innenfor sitt faglige mandatområde. 

Presidentskapet og generalsekretæren fikk mandat til å utarbeide et konkret forslag til mandat 

og sammensetning for et nytt "Etisk og idrettsmedisinsk råd", og legger dette frem for 

behandling i Idrettsstyret i løpet av 1. kvartal 2013. 

 

For at et slikt råd skal fremstå med den nødvendige faglige tyngde og uavhengighet, er det 

viktig at Idrettsstyret har anledning til å invitere troverdige faglige eksterne aktører som 

representanter til Rådet; eksempelvis gjennom representasjon fra Idrettsmedisinsk Forening 

og Fysioterapiforeningen. 

 

Generalsekretæren vil også ta initiativ til å kunne diskutere dette med Den norske 

legeforening. 

  

 

IKT styringsgruppe: 

IKT Styringsgruppe skal, på vegne av NIF og medlemsorganisasjonene, gi råd til NIFs 

bestillerfunksjon, slik at de tjenestene som defineres som fellesbehov, er i tråd med felles 

IKT-strategi og brukernes behov. Styringsgruppen skal arbeide for realiseringen av de mål og 

strategier som er vedtatt på området, og bidra til faglig samarbeid og god ressursutnyttelse 

innenfor idrettsorganisasjonen, gi anbefalinger om utvikling og bruk av IKT-løsninger i 

organisasjonen i lys av den teknologiske utviklingen og de langsiktige utviklingstrekkene i 

samfunnet, organisere medlemsorganisasjonens brukermedvirkning gjennom opprettelse av 

egnede brukerfora og arbeidsgrupper, kvalitetssikre tjenestenes innhold, kvalitet og 

kostnadsnivå, følge opp økonomien innenfor de vedtatte og gitte budsjettmessige økonomiske 

rammer, og innstille overfor Generalsekretæren på NIF´s IKT-budsjett for kommende driftsår. 

 



Det er ikke, i like stor grad som før, behov for eksterne bidrag i dette arbeidet. Idrettsstyret 

var enige om at IKT-styringsgruppe fortsetter sitt arbeid i henhold til det foreliggende 

mandatet, men at IKT-styringsgruppe vurderes omgjort til et administrativt utvalg. 

Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret med forslag til sammensetning og 

mandat for utvalget i løpet av 1. halvår 2013, basert på de føringer som Idrettsstyret her har 

foretatt, dvs. at utvalget vil bli omgjort til et administrativt utvalg. 

 

Idrettsstyret diskuterte mulighetene for å etablere et politisk utvalg som kan gi råd og innspill 

relatert til spørsmål om idrett og folkehelse. Dette er et viktig saksfelt for norsk idrett – det 

skal bl.a. gis innspill til en ny stortingsmelding om folkehelse.  

 

Idrettsstyremedlem Astrid Waaler Kaas, som har et oppfølgingsansvar på folkehelseområdet i 

Idrettspolitisk Dokument (2011-2015) og idrettsstyremedlem Anne Irene Myhr blir 

Idrettsstyrets representanter i et slikt evt. utvalg. Generalsekretæren skal, sammen med de to 

nevnte idrettsstyremedlemmene, fremlegge et forslag til sammensetning og mandat for et evt. 

folkehelseutvalg i løpet av første kvartal 2013. 

 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok at anleggsutvalget, integreringsutvalget og forskningsutvalget  

fortsetter sitt arbeid, med sine vedtatte mandater og sammensetning.  

 

IKT styringsgruppe må søke samordning og ikke parallell ressursbruk på området. IKT-

styringsgruppe legges ned som politisk utvalg, og omgjøres til et administrativt utvalg. 

Generalsekretæren kommer tilbake til Idrettsstyret med forslag til mandat og sammensetning 

av dette utvalget i løpet av 1. halvår 2012.  

 

Organisasjonsutvalget legges ned. 

 

Toppidrettsutvalget som ble etablert i IS-møte nr. 22 (2004-2007) legges ned. 

 

Sammensetningen av de gjenværende utvalgene skal vurderes av Idrettsstyret i løpet av 

1. halvår 2012. 

 

Det etableres et nytt og uavhengig "Etisk og idrettsmedisinsk råd", som skal ivareta idrettens 

idrettspolitiske behov relatert til medisinske idrettsetiske spørsmål, idrettsmedisinsk 

kompetanse og antidopingkompetanse. Det nye "Etisk og idrettsmedisinsk råd" vil erstatte det 

pr. tiden eksisterende «Idrettsmedisinsk råd» når Idrettsstyret fatter et endelig vedtak relatert 

til det nye rådets sammensetning og mandat. Generalsekretæren får mandat til å 

utarbeide et konkret forslag til mandat og sammensetning for et "Etisk og idrettsmedisinsk 

råd", og legger dette frem for behandling i Idrettsstyret i løpet av 1. kvartal 2013.  

 



Styret vedtok å etablere et folkehelseutvalg som kan gi råd og innspill relatert til spørsmål om 

idrett og folkehelse. Generalsekretæren kommer tilbake til Idrettsstyret med forslag til mandat 

og sammensetning av dette utvalget i løpet av første kvartal 2013. 

Sak 141: Dispensasjonssøknad fra Norges Skøyteforbund 

Norges Skøyteforbund har i brev til NIF datert 12.09. 2012, søkt om dispensasjon fra 

NIFs barneidrettsbestemmelser for sitt landsmesterskap i kunstløp i 2013. 

 

Søknaden ble avslått av administrasjonen med henvisning til bestemmelsene hvor det fremgår 

eksplisitt at «Det kan ikke søkes dispensasjon fra bestemmelsene». Det er kun Idrettstinget 

selv, som kan gi hjemmel for en dispensasjonsadgang, ved å vedta en endring i 

bestemmelsene som åpner for dispensasjon. 

 

Generalsekretæren har over lang tid gjennomført en konsis linje med bakgrunn i Idrettstingets 

vedtak. 

 

Norges Skøyteforbund har i en e-post til idrettspresidenten og generalsekretæren bedt om at 

forbundets søknad av 12.09.2012 blir behandlet på ny – og ber om en idrettspolitisk vurdering 

av saken.  Idrettsstyret rådførte seg med NIFs lovutvalg, ref. sak 23/12 i Lovutvalgets møte 

03.12.2012. 

 

Da det kun er Idrettstinget som kan gi evt. dispensasjoner fra barneidrettsbestemmelsene, 

finner ikke Idrettsstyret å kunne innvilge dispensasjonssøknaden fra Norges Skøyteforbund. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret forholder seg til ordlyden i bestemmelser om barneidrett, og kan ikke gi 

dispensasjon fra bestemmelsene. 

 

 

Sak 142: Svar på brev fra Norges Friidrettsforbund av 01.11.2012 

Norges Friidrettsforbund har i brev til NIF datert 01.11.2012, bl.a. bedt NIF vedta felles 

bestemmelser for hvordan utøvere som har sonet en dopingdom skal behandles når de 

kommer tilbake til norsk idrett etter å ha sonet dom, da særlig med tanke på: 

 

 Deltagelse i internasjonale mesterskap. 

 Uttak til landslag og oppfølgingsgrupper i særforbund. 

 Økonomisk støtte fra særforbund og OLT. 

 

Idrettsstyret ønsker at norsk idrett skal fremstå med stor troverdighet og tydelighet i spørsmål 

knyttet til etikk, doping og kriminalitet. I en slik sammenheng er det ikke grunnlag for 

personer i norsk idrett som har en historie knyttet til brudd på dopingbestemmelsene eller 

andre forhold som bidrar til å sette spørsmålstegn ved idrettens holdninger til etikk, moral og 

kriminalitet, herunder også forhold knyttet til kampfiksing. 



 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtok at alle som ansettes i NIF/OLT som trenere, ledere eller annet 

støttepersonell, gjennom ansettelsesavtalen garanterer at de ikke er eller har vært 

involvert i virksomhet som er uforenlig med NIFs virksomhet og kjerneverdier. Dette 

innbefatter blant annet doping og kampfiksing og andre handlinger som på annen 

måte er egnet til å skade idrettens anseelse og omdømme. Det samme gjelder 

konsulentavtaler. 

2. Idrettsstyret vedtok at alle stipendutøvere til OLT skal undertegne på en 

egenerklæring. Utøverne aksepterer at de settes utenfor OLT og fratas midler fra og 

med signeringsdato og evt. fremtidige stipendmidler fra OLT, dersom de dømmes for 

brudd på dopingbestemmelsene. 

3. Idrettsstyret ba generalsekretæren innkalle Norges Friidrettsforbunds politiske og 

administrative ledelse til et møte med det formål å gjennomgå og drøfte spesifikt de 

problemstillinger NFIF reiser i brev av 01.11.2012, herunder gjennomgå og 

tydeliggjøre Idrettsstyrets vedtak i punkt 1 ovenfor. 

4. I det videre arbeidet innenfor dette sakskomplekset ba Idrettsstyret generalsekretæren 

om å søke juridiske råd fra NIFs Lovutvalg for å kunne gi tilleggsvurderinger i 

utviklingen av enda tydeligere retningslinjer på dette området inn i fremtiden. 

5. Idrettsstyret ba generalsekretæren iverksette et gjennomgripende arbeid med en 

tiltaksplan som skal være gjeldende for NIF/Olympiatoppen i fremtiden. 

Generalsekretæren bes om at et forslag til tiltaksplanen bringes til Idrettsstyrets møte 

nr. 18 (2011-2015). 

 

 

O-sak A: OL/PL 2022 

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Ola Elvestuen, innledet fra Oslo kommune i 

saken.  

 

For Oslo kommune fremstår et OL/PL i 2022 som et unikt byutviklingsprosjekt, herunder 

også i et miljøperspektiv, et folkehelseperspektiv og i et idrettslig perspektiv. Det ble videre 

understreket at det er den geografiske aksen Oslo-Lillehammer/Gudbrandsdalen som ligger til 

grunn for det videre arbeidet. Oslo har nå valgt å legge bort det videre utredningsarbeidet 

relatert til Norefjell. På spørsmål fra Idrettsstyret om noen av de konseptuelle forutsetningene 

som lå til grunn for det ekstraordinære Idrettstingets vedtak av 09.06.2012 er endret, var byråd 

Elvestuens svar at det på det nåværende tidspunkt ikke er noe som skulle tilsi at 

forutsetningen er eller skal endres. Videre kunne ikke byråden se at den bebudede 

folkeavstemningen om OL/PL 2022 i Oslo høsten 2013 ville skape problemer relatert til den 

foreliggende fremdriftsplanen for prosjektet.  

Administrerende direktør for OL/PL 2022 i Oslo kommune, Eli Grimsby, orienterte 

Idrettsstyret om fremdriften i prosjektet, og foreløpige konklusjoner rundt konseptvalg ble 

presentert for Idrettsstyret.  

 

Arbeidstittelen for hovedkonseptet er «Games in the City». I dette konseptet vil alle øvelsene 

bortsett fra alpine skiøvelser og ake-, bob- og skeletonøvelser arrangeres i og i randsonen til  



Oslo kommune. Ved utviklingen av dette konseptet har eksisterende kommunedelplaner ligget 

til grunn.  

 

Når det gjelder vurdering av fjellandsby/«mountain cluster», informerte Eli Grimsby om at 

det er Lillehammerregionen som vil bli samarbeidspartner. Dette er basert på vurderinger 

relatert til gjenbruk av eksisterende anlegg, nøkternhet i investeringer, en robust og 

miljøvennlig transportløsning og idrettens eget valg om å styrke Lillehammerregionen som et 

nasjonalt og internasjonalt trenings- og utdanningssenter. 

 

For NIF blir det viktig å diskutere de konkrete anleggsplasseringene i det foreliggende 

konseptet med Oslo kommune. Her må de vinterolympiske særforbundene, sammen med Oslo 

idrettskrets, bli sentrale bidragsytere. Det ble også understreket fra Idrettsstyret at planene om 

et mulig «Campus Sognsvann» bør vurderes i en slik sammenheng. 

 

Videre ble det også understreket at YOG 2016 representerer en unik mulighet for  

OL/PL 2022-prosjektet relatert til internasjonal markedsføring av et mulig norsk kandidatur.  

 

 

O-sak B: YOG 2016 

Generalsekretæren orienterte i saken. 

 

LYOGOC har den siste tiden jobbet mye med organisasjonskomiteens strategiarbeid for å 

utvikle de viktigste målsetningene for arbeidet med YOG 2016. Her har bl.a. 

idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu og NIFs kommunikasjonssjef, Per Tøien, deltatt. 

Idrettsstyremedlem Tormod Tvare har også vært på ett av strategimøtene for YOG 2016.  

 

Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om arbeidet og innholdet i to avtaler i relasjon til 

YOG 2016 som det har vært jobbet mye med høsten 2012:  

 En firepartsavtale mellom NIF, LYOGOC, SOPP og USBL vedr. betingelser for 

utbetaling av IOCs ekstraordinære bidrag til bygging og ferdigstillelse av 

deltakerlandsbyen/studentboligene på Lillehammer. 

 Host City Contract  - inntredelsesavtale for LYOGOC i denne. 

 

Med ref. til O-sak B i IS-møte nr. 15 (2011-2015), så ble det bekreftet at flere i LYOGOCs 

hovedkomité har tatt opp spørsmålet som NIFs integreringsutvalg har løftet; spørsmålet om 

funksjonshemmede som en del av YOG 2016 på Lillehammer. Det ble også bekreftet at KUD 

er kjent med denne problemstillingen. Generalsekretæren tar Idrettsstyrets innspill på dette 

området med inn i styret i LYOGOC. 

 

Generalsekretæren understreket at det er Olympiatoppen, på samme måte som ved ordinære 

OL/PL, som har ansvaret for troppen som sendes til Ungdoms-OL. Olympiatoppen har også et 

særskilt ansvar relatert til utviklingen av morgendagens utøvere. Det neste sommer-YOG 

arrangeres i Nanjing i Kina sommeren 2014. 

 



 

O-sak C: Idrettsrådskonferanse 2013 

Med ref. til IS-sak 118 i IS-møte nr. 13 (2011-2015) så skal det avholdes en nasjonal 

idrettsrådskonferanse i 2013.  

 

Konferansen vil bli arrangert i Kristiansand, og Vest Agder Idrettskrets vil følge opp 

konferansen operativt lokalt og regionalt. Konferansen vil bli avholdt 30.08 - 01.09.2013. 

 

Idrettsstyremedlem Kirsti Skog sa seg villig til å representere Idrettsstyret i programkomiteen. 

Idrettskretsleder i Vest-Agder, Liv Fiala, vil bli forespurt om å lede programkomiteen. 

I tillegg ønsket Idrettsstyret representanter både fra to store idrettsråd og et mindre.  

 

Idrettsstyret ser det som naturlig at Idrettsrådskonferansen 2013 arrangeres som en del av det 

strategiske arbeidet med Stortings- og sametingsvalget 2013. Idrettens verdiarbeid, ref.         

o-sak D i dette IS-møtet, skal være sentralt for konferansen. 

 

Idrettsstyret ba generalsekretæren arbeide videre med sammensetningen av programkomiteen. 

NIFs Anders Hoff vil være sekretær for programkomiteen, hvor han også får med org.sjef 

Terje Larsen fra Vest-Agder Idrettskrets.  

 

 

O-sak D: Oppfølging av idrettens verdiarbeid 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Norsk idrett har en høy grad av bevissthet rundt verdispørsmål – ref. herunder de sentrale  

verdidokumentene som NIF har utarbeidet de senere år: 

 § 1-2 – NIFs formål 

 Barneidrettsbestemmelsene 

 Idrettens barnerettigheter 

 Retningslinjer for ungdomsidrett 

 Retningslinjer mot seksuell trakassering 

 Idrettens vedtatte holdning til alkohol 

 Retningslinjer for idrettens holdning til røyk og snus 

 Retningslinjer for etisk handel 

 Idrettens miljøstrategi 

 Innføring av politiattest 

 Idrettsglede for alle – Idrettspolitisk dokument for perioden 2011-2015 

 

Samtidig blir norsk idrett stadig oftere utfordret innenfor sentrale verdifelt 

(barneidrettsbestemmelsene, alkoholservering under idrettsarrangementer, forholdet til private 

treningssentre, dopingproblematikk, ulike former for trakassering etc.), noe som gjør at 

idretten opplever en verdiglidning. 

 



I lys av dette er det viktig å ikke miste av syne at norsk idrett er en del av det norske og 

internasjonale samfunnet – negative samfunnsmessige tendenser og trekk vil naturlig også få 

sitt utløp innenfor idretten. 

 

Idrettsstyret påpekte at det pålegger hele idrettsorganisasjonen å være tydelig i sin 

kommunikasjon relatert til våre verdier. Dette er også viktig når det gjelder Olympiatoppen – 

som en spisset og meget synlig del av idrettsorganisasjonen. Det strategiske 

kommunikasjonsarbeidet og verdiarbeidet må sees i en naturlig sammenheng. 

Kommunikasjonslinjene må være tydelige og avklarte i organisasjonen og i tråd med 

verdigrunnlaget i "Den norske idrettsmodellen". 

 

Idrettsstyret var videre tydelige på at alle som ansettes i norsk idrett må kjenne norsk idretts 

verdigrunnlag (ref. vedtak i IS-sak 142 i IS-møte nr. 16, 2011-2015). Det er også meget viktig 

at idrettens verdigrunnlag får en tydelig og operasjonell plass i utviklingen og 

implementeringen av idrettens trener- og lederutdanning på alle nivåer. Idrettens 

verdigrunnlag skal også ligge til grunn for utvikling og implementering av det vedtatte         

10-årige ungdomsløftet for norsk idrett, og derigjennom også få en naturlig plass i relasjon til 

forberedelser, gjennomføring og arven etter YOG 2016. 

 

Det var enighet om at idrettsstyrets medlemmer skal avsette tid til å presentere og klargjøre 

idrettens verdigrunnlag ved alle representasjonsoppdrag hvor dette er naturlig. Det er i så 

måte også viktig at NIF evner å tilrettelegge for at verdidiskusjonene også foregår lokalt i vår 

bevegelse. Idrettsstyret var enige om at verdispørsmål bør være et sentralt tema under 

Idrettsrådskonferansen 2013 (ref. O-sak C i IS-møte 16, 2011-2015). 

 

I den senere tid har idretten blitt særlig utfordret i spørsmål relatert til doping. Idrettsstyret har 

tatt klare standpunkt i de saker som har omhandlet norsk idretts holdning til doping, herunder 

bl.a. klare innspill til revisjon av WADA-koden, hvor Idrettsstyret ønsker strengere straffer 

for dopingbruk (ref. IS-sak 71 i IS-møte nr. 8, 2011-2015 og IS-sak 127 i IS-møte nr. 14, 

2011-2015). Det vises i denne sammenhengen også til Idrettsstyrets behandling av NIFs støtte 

til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endring av legemiddelloven som innebærer et 

sivilrettslig forbud mot erverv, besittelse og bruk av dopingmidler (ref. O-sak D i IS-møte nr. 

15, 2011-2015).  

 

 

O-sak E: Status i det politiske oppfølgingsarbeidet 

NIFs kommentarer til Stortingsmelding nr. 26, «Den norske idrettsmodellen» ble revidert etter 

innspill fra forrige Idrettsstyremøte, ref. IS-sak 131 i IS-møte nr. 15 (2011-2015). 

Kommentarene er oversendt til Stortingets Familie- og kulturkomité, sammen med NIFs 

anmodning om høring i forbindelse med Idrettsmeldingen. 

 

Selve høringen fant sted torsdag 22.11.2012, og fra NIF var Presidentskapet og 

generalsekretæren tilstede. 

 



Saksordfører i Familie- og kulturkomiteen, Øyvind Håbrekke (Kristelig Folkeparti), har 

invitert NIF til eget møte den 28. 11.2012 for å gå grundigere gjennom enkelte 

problemstillinger relevant for behandlingen av Idrettsmeldingen. 

 

Videre saksgang relatert til oppfølging av St.melding nr. 26, «Den norske idrettsmodellen», er 

som følger: 

 Familie- og kulturkomiteens frist for å levere innstillingen er 21.02.2013. Stortinget vil 

trolig behandle St.meldingen første uken i mars 2013. Endelig dato er ikke bestemt. 

 

 

 

O-sak F: Stortings- og sametingsvalget 2013 

Leder for den politiske arbeidsgruppen som jobber med Stortings- og sametingsvalget 2013, 

idrettsstyremedlem Oddvar Johan Jensen, orienterte i saken. 

 

Idrettens strategiske og operative arbeid frem mot valget vil skje etter mønster av hvordan 

jobben har blitt strukturert i forkant av Stortings- og sametingsvalget 2009 og kommune- og 

fylkestingsvalget 2011. 

 

I 2013 vil det være særlig to sentrale møteplasser for å mobilisere idretten sentralt og regionalt 

frem mot Stortings- og sametingsvalget: Ledermøtet ultimo mai 2013 og 

idrettskretsledermøtet ultimo april 2013. 

 

Den politiske arbeidsgruppen vil se på muligheter for å kople idrettskretsene og særkretsene 

regionalt i det angjeldende arbeidet. Dette etter en vellykket modell fra Trøndelagsfylkene.  

 

Oddvar Johan Jensen var for øvrig tilstede under medlemsmøtet til Særforbundenes 

fellesorganisasjon (SFF) i november 2012 og orienterte der om valgkamparbeidet.  

 

Den endelige detaljerte strategi for idrettens valgkamparbeid blir fastlagt etter at Stortinget 

formelt har behandlet St.melding  nr. 26, «Den norske idrettsmodellen». Etter 

stortingsbehandlingen vil idretten ha et bilde av hvilke saker som det er viktig å sette et ekstra 

politisk fokus på frem mot valget. Den endelige strategien fremlegges Idrettsstyret for 

behandling i IS-møte nr. 20 (2011-2015).   

 

 

O-sak G: Rammebetingelser for særforbundenes idrettstilbud ved videregående skoler 

Styret i Rogaland Idrettskrets (RIK) har sendt brev til NIF, datert 23.09.2012, på bakgrunn av 

følgende vedtak fattet i idrettskretsstyret: 

 

Styret mener Sogn og Fjordanes behandling av talentfulle volleyballspillere fra eget fylke 

virker direkte ødeleggende både for de enkeltutøverne det gjelder, og særforbundenes arbeid 

med å tilrettelegge nasjonale tilbud til morgendagens toppidrettsutøvere. Saken oversendes 

idrettsstyret med ønske om at denne typen behandling blir tatt opp med nasjonale 



myndigheter som en prinsippsak. På denne måten bidrar man til å bedre rammevilkårene for 

særforbundene generelt, og Toppvolley spesielt. 

 

Idrettsstyret ba generalsekretæren ha en god dialog med Sogn og Fjordane Idrettskrins for å 

fremskaffe nødvendig dokumentasjon, herunder i relasjon til hvilke evt. tilbud som finnes i 

fylket innenfor volleyball i den videregående skolen og vurdere å tilskrive Sogn og Fjordane 

Fylkeskommune i denne saken, sammen med Sogn og Fjordane Idrettskrins og Norges 

Volleyballforbund dersom dette skulle være nødvendig. 

Idrettsstyremedlem Oddvar Johan Jensen følger saken opp idrettspolitisk overfor de to 

aktuelle fylkene. 

 

O-sak H: Idrettens Barentsarbeid 

Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 17 (2011-2015), ref. forøvrig sak L i Presidentskapets 

møte 26.11.2012. 

 

 

O-sak I: Tildeling fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering for 2013 

Norges idrettsforbund mottar på vegne av 35 idrettsprosjekter kr. 8.492.500,- fra 

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering for 2013, en økning med nærmere 1 million kr. 

fra 2012.  

 

Idretten søkte om støtte til 89 prosjekter, hvorav 35 nå er blitt innvilget støtte fra 

ExtraStiftelsen. 

 

I tillegg til årets tildeling gikk årets ”Gullegg” til prosjektet ”Treningskontakter" fra Norges 

idrettsforbund ved Hordaland idrettskrets. Gullegget er ExtraStiftelsens hedersbevisning som 

årlig deles ut til et avsluttet prosjekt. Idrettsstyret gratulerer Hordaland idrettskrets med denne 

utmerkelsen.  

 

 

O-sak J: Samlet plan for bekjempelse av doping 

Generalsekretæren viste i denne saken særskilt til NIFs innspill til revisjon av WADA-koden 

av 23.11.2012 (ref. IS-sak 127 i IS-møte nr. 15, 2011-2015), NIFs kommunikasjon med 

Antidoping Norge vedr. videreutvikling av antidopingarbeidet (ref. brev fra ADN til NIF av 

05.11.2012), IS-sak 142 i IS-møte nr. 16 (2011-2015), O-sak D i IS-møte nr. 16 (2011-2015) 

og O-sak O i IS-møte nr. 16 (2011-2015). 

 

Generalsekretæren anmodet også Idrettsstyret om å se sammenhengen med denne saken og 

IS- sak nr. 138 i dette møtet nr. 16 (2011-2015), vedr. Nasjonal handlingsplan mot 

kampfiksing; det vil være nødvendig også å lage en tilsvarende forpliktende handlingsplan for 

bekjempelse av doping. Både doping og kampfiksing er manipulering av idrettsresultater. 

Begge ondene griper direkte inn i kjernen ved selve idrettsutøvelsen og konkurransene, og det 



er en ren destruksjon av idrettens egenverdi, dens omdømme og i ytterste forstand dens sjel og 

Fair Play-prinsippet. 

 

På begge disse områdene må det i idrettsorganisasjonen være en null-toleranse både i ord og 

handlinger. Det vil være viktig at de gode tiltakene koordineres, slik at kunnskapsformidling 

og læring på området blir en integrert og sentral del både i trener/leder- utdannelse innenfor 

idrettene og i utøverutvikling på alle nivåer. I tillegg aktualiserer disse problemstillingene 

hvordan høyskole og universiteter med idrettsutdannelse møter disse fagområdene. 

 

Både dopingproblemet og utfordringene relatert til kampfiksing kan ikke bekjempes isolert i 

Norge. Det er derfor naturlig at NIF må arbeide aktivt for å innta en sterkere 

internasjonal posisjon både gjennom påvirkning i IOC, IPC og WADA; samtidig må våre 

nasjonale særforbund drive et sterkt påvirkningsarbeid gjennom de respektive internasjonale 

særforbundene. 

 

Idrettsstyret peker på viktigheten av å bygge en gjennomgripende kultur som har null-

toleranse som overordnet målsetning på dette antidopingområdet, og at et nytt "Etisk og 

idrettsmedisinsk råd", ref. IS sak 140 (2011-2015) vil styrke fagligheten og respekten for 

saken. 

 

 

O-sak K: Idrettens nøkkeltall 2011 

Ass. generalsekretær Øystein Dale orienterte i saken. 

 

Det ble på styremøtet gitt en foreløpig presentasjon av sentrale økonomiske nøkkeltall 

fra norsk idrett i 2011. 

 

Rapporten er under utarbeidelse og vil bli oversendt Kulturdepartementet i løpet av 

desember 2012. 

 

Øystein Dale informerer Idrettsstyret mer i saken på IS-møte nr. 17.  

 

 

O-sak L: Evaluering av styrets arbeid 

I og med at Idrettsstyret nå har vært i virke i ett og et halvt år, er det naturlig at det 

gjennomføres en evaluering av Idrettsstyrets arbeidsform. Hvert idrettsstyremedlem la frem 

sine tanker om styrets arbeid så langt i tingperioden (2011-2015). 

 

Idrettsstyret var enige i at det idrettspolitiske oppfølgingsarbeidet relatert til Idrettspolitisk 

Dokument 2011-2015 har god progresjon, og de angjeldende prosessene oppleves som aktive 

og levende. Det ble understreket at denne oppfølgingen er et kollektivt politisk ansvar 

Idrettsstyret har som kollegium.  

 



Idrettsstyrets gav gode tilbakemeldinger på styrets samarbeid med NIF-administrasjonen. Det 

ble gitt uttrykk for forståelse for at arbeidsmengden for administrasjonen tidvis er stor. 

 

Når det gjelder idrettsstyremedlemmenes oppfølging av de idrettspolitiske utvalgene, vises det 

til IS-sak nr. 140 i IS-møte nr. 16 (2011-2015). 

 

Videre ble det gitt uttrykk for et behov for bedre koordinering mellom noen sentrale 

saksområder som det jobbes idrettspolitisk med, herunder behov for bedre koordinering 

idrettspolitisk av arbeidet relatert til folkehelse og integrering. 

 

Idrettsstyret er av den klare oppfatning at de har fått gode idrettspolitiske gjennomslag for 

saker, som også finner sin grunnforankring i Stortingsmeldingen "Den norske 

idrettsmodellen".   

 

Idrettsstyret vil arbeide videre med denne evalueringen i møter primo 2013. 

 

 

O-sak M: Inkludering i idrettslag 

Denne saken ble behandlet under O-sak D, «Idrettens verdiarbeid». 

 

Det overordnede målet med tilskuddsordningen ”Inkludering i Idrettslag” er å inkludere nye 

grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle 

barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet. Tilskuddet vil bli 

benyttet til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med innvandrerbakgrunn - 

med særlig vekt på jenter, samt barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne. 

 

NIF søker om kr 9.500.000,-, for 2013. Søknadssummen er lik den omsøkte summen som for 

2011 og 2012, ref. brev fra NIF til KUD av 07.11.2010 og til brev av 07.11.2011. 

 

Tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag» har klare verdimessige aspekter ved seg, særlig 

relatert til hvordan idretten ivaretar og inkluderer barn og ungdom med minoritetsbakgrunn i 

organisert idrettsaktivitet. Idrettsstyremedlem Marcela Montserrat Fonseca Bustos, leder av 

NIFs Integreringsutvalg, minnet om at slike målrettede ordninger for minoritetsgrupper kan 

ha en reproduktiv holdningsmessig effekt. Dette er noe Idrettsstyret må ha et bevisst forhold 

til, og som NIF må ha en dialog med Kulturdepartementet om, i forbindelse med NIFs søknad 

om spillemidler til «Inkludering i idrettslag» for 2014.  

 

 

O-sak N: Idrettsstyrets representasjon 

Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 17 (2011-2015). 

 

 

 

 



O-sak O: Vukicevic-saken 

Generalsekretæren orienterte i saken. 

 

På et overordnet nivå dreier denne saken seg om idrettens omdømme og hvordan idretten 

fremstår og vurderes av både "våre egne", det offentlige Norge og idrettens 

samarbeidspartnere i næringslivet. Saken tangerer langt inn i både IS-sak 138, IS-sak 142,    

o-sak D og o-sak J. Saken har i sin ytterste konsekvens også forgreninger inn i IS-sak 140,  

o-sak A og o-sak B. 

 

Det ble vist til den løpende orientering som er gitt til Idrettsstyret fra idrettspresidenten, 

generalsekretæren og ass. generalsekretær i uke 47 og 48 i 2012. 

 

Generalsekretæren gav Idrettsstyret en grundig og detaljert gjennomgang av saksgangen 

relatert til: 

 Operativ oppfølging 

 Rapporteringskanaler 

 Kontakten mellom NIF sentralt og Olympiatoppen, og kontakten mellom NIF sentralt, 

Norges Friidrettsforbund og Antidoping Norge 

 Norges Friidrettsforbunds egen håndtering av saken 

 

Den såkalte «Vukicevic-saken» har mange komplekse dimensjoner i seg, noe som har gjort at  

NIF har igangsatt et grundig og nødvendig arbeid for å få dokumentert saken så godt som 

overhodet mulig. Generalsekretæren sørger for at den sakkunnskap som NIF har innhentet i 

denne saken, blir overlevert til ADN. 

 

NIF sentralt har hatt en åpen og god dialog med Norges Friidrettsforbund i denne saken. 

 

Idrettsstyret var tydelige på at god intern kommunikasjon og tydelige ansvarslinjer er viktig i 

det videre arbeid med denne, og evt. fremtidige liknende saker. Dette relaterer seg også til 

kommunikasjon i, og lojalitet til, linjen NIF sentralt – Olympiatoppen. Prinsippet fra NIF har 

vært full åpenhet, få alle fakta på bordet og komme til bunns i saken.  

 

ADN står for etterforskning av saken som en evt. dopingsak. Sist ADN hadde denne saken i  

2011, ble den henlagt av påtalenemnda grunnet foreldelsesfristen.  

 

 

Eventuelt:  

Idrettsstyret vil invitere Antidoping Norges (ADN) ledelse til IS-møte nr. 17 (2011-2015) for 

å diskutere det videre strategiske arbeidet innenfor antidopingfeltet. ADN er forøvrig 10 år i 

2013, og Idrettsstyret ønsker å høre mer om jubileumsmarkeringen, samt verdikampanjen " 

Ærlig talt", som lanseres under idrettsgallaseminaret på Hamar medio januar 2013. 

 

 

 



Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 16 (2011-2015) kl. 16.45. 

 

”Åpen time” ble gjennomført etter avsluttet idrettsstyremøte. 

 

"Åpen time" ble i sin helhet streamet og tilgjengeliggjort på idrett.no. 

 

Neste idrettsstyremøte avholdes i Oslo 23.01.13.  

 


