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Tilstede: 

Børre Rognlien, Jorodd Asphjell (unntatt IS-sakene 152, 153, 154,156 og O-sakene A, B, E, 

F, G, H, I, og J), Kristin Kloster Aasen, Astrid Waaler Kaas, Tom Tvedt, Anne Irene Myhr, 

Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Kirsti Skog (unntatt O-sakene A, B, E, F og I), Oddvar 

Johan Jensen, Tormod Tvare, Karette Wang Sandbu (unntatt O-sakene A, B, E, F, H og I) 

Geir Johannessen (unntatt O-sakene A, B, E, F, H og I), Inge Andersen, Magnus Sverdrup 

(referent). 

 

Fravær: 

Gerhard Heiberg  

  

 

Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 18 (2011-2015); 23.01.2013 kl. 09.45. 

 

Møtet var vedtaksført. 

 

Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn i saklisten. 

 

 

Sak 148: Protokoll IS-møte 17 (2011-2015). 

         Referat fra presidentskapsmøtet 18.12.2012 og 11.01.2013  

        Protokoll fra møte i Kontrollkomiteen 29.11.2012 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte nr. 17 (2011-2015). 

Idrettsstyret tok referatene fra presidentskapsmøtene 18.12.2012 og 11.01.2013 til 

orientering. 

Idrettsstyret tok protokoll fra Kontrollkomiteens møte 29.11.2012 til orientering. 

 

 

Sak 149: Lovforslag nr. 49 fra Oslo 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, og NIFs organisasjonssjef Geir Johannessen orienterte i 

saken. 

 

Idrettsstyret har behandlet lovforslag nr. 49 fra Oslo Idrettskrets i flere møter. Sist ble saken 

behandlet som O-sak F i IS-møte nr. 14 (2011-2015). 

 

NIFs administrasjon har i løpet av høsten gjennomført tre møter med representanter for      

Oslo Idrettskrets, og drøftet hvordan man kan forhindre og avdekke økonomisk kriminalitet i 



organisasjonen bedre enn i dag. En status på dette arbeidet ble også gitt på NIFs økonomidag 

med særforbundene og idrettskretsene 15.11.2012. 

 

Basert på disse møtene og administrasjonens øvrige utredning er det generalsekretærens 

vurdering at det er mest hensiktsmessig innenfor denne frivillige organisasjonen å arbeide 

videre med følgende punkter: 

1. Forbedring av eksisterende tiltak mot økonomisk kriminalitet. 

2. Forbedre organisasjonens evne til å avdekke økonomisk kriminalitet, samt evnen til   

å utarbeide anmeldelser, som gjør at politiet i større grad kan etterforske og eventuelt 

påtale slike saker. 

 

Når det gjelder pkt. 1 så har NIF engasjert revisjonsselskapet BDO til å gjennomgå og foreslå 

forbedringer av eksisterende tiltak mot økonomisk kriminalitet. BDO mener at NIFs 

regelverk er omfattende og langt på vei dekkende for formålet til å forhindre økonomisk 

kriminalitet. BDO mener videre at det foreligger forbedringspotensial på informasjon og 

veiledning til styrene i idrettslagene. 

 

Når arbeidet relatert til pkt.1 er utført, vil Generalsekretæren komme tilbake til Idrettsstyret 

medio 2013 med forslag til ytterligere tiltak for å forbedre organisasjonens evne til å avdekke 

økonomisk kriminalitet, samt evnen til å utarbeide anmeldelser som gjør at politiet i større 

grad kan etterforske og eventuelt påtale slike saker. 

 

Det blir viktig at de rutiner og tiltak som iverksettes i denne sammenhengen blir av en 

håndterbar karakter for idrettens organisasjonsledd. Det er for øvrig satt av spesifikke 

økonomiske midler til dette arbeidet i NIFs budsjett for 2013.  

 

NIF har tegnet en underslagsforsikring gjeldende fra 01.01.2013 som omfatter alle org.ledd 

fra det regionale nivået og oppover, og som dekker underslag for inntil kr. 1.000.000,-. Det 

vil bli vurdert en liknende sentral forsikringsordning angjeldende klubbleddet på et senere 

tidspunkt.  

 

Når det gjelder mulighetene for å ha et kompetent team som kan bistå ved mistanke om 

økonomisk kriminalitet i idretten, så vil dette bli diskutert nærmere med Oslo Idrettskrets og 

BDO.  

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret ber generalsekretæren om å vurdere og evt. implementere de foreslåtte 

tiltakene i BDO rapporten, for å styrke NIFs eksisterende tiltak mot økonomisk kriminalitet. 

 

2. Generalsekretæren bes om å komme tilbake til Idrettsstyret medio 2013 og presentere 

tiltak for å forbedre organisasjonens evne til å avdekke økonomisk kriminalitet, samt evnen til 

å utarbeide anmeldelser som gjør at politiet i større grad kan etterforske og eventuelt påtale 

slike saker. 

 



 

 

Sak 150: Logobruk idrettsråd  

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

NIFs logo er organisasjonens ansikt utad, og den skal gjenspeile organisasjonens virksomhet 

og filosofi på best mulig måte. Olympiatoppen og idrettskretsene har samme logostruktur, 

mens det for idrettsråd er utformet en egen mal for hvordan de skal vise sin tilknytning til 

organisasjonen.  

 

Det har fremkommet et ønske fra flere idrettsråd om å kunne anvende en logo som i sterkere 

grad knytter idrettsrådenes logoer opp mot NIFs logo. 

 

Idrettsrådene kan ikke under noen omstendighet anvende de olympiske ringer; dette er 

regulert i avtaler mellom de nasjonale olympiske komiteer og IOC. 

 

Idrettsstyret ønsker å åpne for at idrettsrådene kan anvende NIFs flaggstripe i kombinasjon 

med benevnelsen «Organisasjonsledd i Norges idrettsforbund». Idrettsrådene må selv avklare 

bruk av et evt. kommunevåpen i sin logo med sin respektive kommune. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret åpner opp for at idrettsrådene kan velge mellom to logoer. Idrettstyret ba 

generalsekretæren om å utforme det nye logoalternativet (alternativ to) og inkludere dette i 

NIFs profilhåndbok sammen med det første alternativet. Logo for idrettsrådene skal være i 

henhold til disse alternativene i NIFs profilhåndbok. 

 

 

Sak 151: Mandat og sammensetning for Idrettens folkehelseutvalg  

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Det ble referert til IS-sakene 119 i møte nr. 13 (2011-2015), 140 i møte nr. 16 (2011-2015) og 

147 i IS-møte nr.17 (2011-2015) med videre arbeid med mandat og sammensetning av 

idrettens folkehelseutvalg. 

 

Idretten har en langsiktighet og en strategisk tenkning i arbeidet på folkehelseområdet helt 

siden Idrettstinget i 2007. NIFs folkehelseutvalg i forrige tingperiode (2007-2011) avleverte i 

februar 2009 rapporten «Én time om dagen!». Videre har NIF etablert et samarbeid med flere 

relevante organisasjoner med faglig tyngde og troverdighet på fagfeltet, eksempelvis Den 

norske legeforening, Fysioterapiforeningen, Kreftforeningen og Nasjonalforeningen for 

folkehelse.  

 

For NIFs del er det nå viktig at arbeidet med folkehelse på en god og fornuftig måte kobles på 

flere av de andre større satsingene NIF gjør, slik som arbeidet inn mot Stortings- og 

sametingsvalget 2013 og den politiske dialogen med flere departementer.  



Det er viktig at en folkehelsestrategi for norsk idrett belyser de som skal finansiere tjenesten 

idretten leverer, som offentlige myndigheter i stat, fylkeskommune, kommune, og evt. andre. 

Idrettens leveranser må være basert på behov fra myndighetene, og være i tråd med 

idrettsorganisasjonens egne mål på området. Finansiering av tiltak relatert til idrett og 

folkehelse må finne sitt økonomiske finansieringsgrunnlag utenfor spillemidlene. 

 

Utvalget må også legge til grunn for sitt arbeid de innspill NIF har overlevert til Stortingets 

Helse- og omsorgskomité høsten 2012. Det er en forventing at utvalget bidrar med idrettens 

innspill til en ny Stortingsmelding om folkehelse, som vil bli behandlet på Stortinget i løpet 

av vårsesjonen 2013.  

 

Utvalget skal til IS-møtet 30. mai 2013 legge frem en skisse til den overordnete strategien for 

NIFs arbeid på dette området, og Idrettsstyret avrapporterer til NIFs ledermøte 2013 vedr. 

den idrettspolitiske oppfølgingen av saksområdet. 

 

Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens forslag til mandat og sammensetning av 

Idrettens folkehelseutvalg. Utvalget vil ha representanter fra både særforbundene, 

idrettskretsene, idrettsrådene, samt at Kommunenes Sentralforbund vil bli invitert inn i 

utvalget.  NIFs administrasjon stiller med sekretær og ressurspersoner til utvalgets arbeid fra 

NIFs utviklingsavdeling og NIFs kommunikasjonsavdeling.  

 

Vedtak: 

Idrettsstyret viste til IS-sak 119 i møte nr. 13 (2011-2015), IS-sak 140 i møte nr. 16 (2011- 

2015), og til IS-sak 147 i møte nr. 17 (2011-2015), og det idrettspolitiske folkehelseutvalget 

ble gitt det nedenstående mandat og sammensetning: 

1. Utvalget er et rådgivende organ for Idrettsstyret for å følge opp område 5 i Idrettspolitisk 

dokument 2011-2015, «Idrett og folkehelse». 

2. Utvalget rapporterer til idrettsstyret via generalsekretæren, og kan behandle saker som er 

oversendt fra idrettsstyret, NIFs generalsekretær, samt egne initierte saker. 

3. Utvalgets mandat er å bidra til å utvikle idrettens folkehelsestrategi, der nåsituasjon og 

ønsket situasjon beskrives, og med hvilke konsekvenser målene har for idrettsorganisasjonen 

i et økonomisk, kompetanse- og bemanningsmessig perspektiv. Utvalget må legge til grunn 

for sitt arbeid de innspill NIF har overlevert til Stortingets Helse- og omsorgskomité høsten 

2012, samt de mål som er angitt i område 5 i IPD 2011-2015 (vedtatt på Idrettstinget 2011). 

4. Idrettsstyret ba idrettens folkehelseutvalg spesifikt om å bidra til realiseringen av «Èn time 

fysisk aktivitet hver dag for alle skoleelever», og i den sammenheng utvikle en konkret 

handlingsplan sammen med de etablerte samarbeidspartnerne i prosjektet. 

5. Utvalget skal til IS-møtet 30. mai 2013 legge frem en skisse til strategi for NIFs arbeid på 

dette området, og Idrettsstyret avrapporterer til NIFs ledermøte 2013 vedr. den 

idrettspolitiske oppfølgingen av saksområdet. 

6. Utvalgets sammensetning er Astrid Waaler Kaas og Anne Irene Myhr, Idrettsstyret, Roar 

Bogerud, Buskerud Idrettskrets, Mette Nordhus, Østfold Idrettskrets, Tom Erik Sundsbø, 

Norges Bedriftidrettsforbund og Solgunn Wagelid, Norges Svømmeforbund. Idrettsråd som er 



forespurt er Asker idrettsråd og Sola Idrettsråd, og generalsekretæren gis fullmakt til å 

fullføre sammensetningen av utvalget. Utvalget vil etter vedtatt mandat, invitere 

Kommunenes sentralforbund med i utvalget. 

 

 

Sak 152: Forskrift om medlemsregister 

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken. 

 

Forskriften er utarbeidet med utgangspunkt i Idrettstingets vedtak i Skien i 2007 og med 

hjemmel i NIFs lov §§ 10-4 og 10-5. 

 

Utkast til forskrift om idrettslagenes føring av elektroniske medlemslister i idrettens 

nasjonale medlemsregister ble behandlet av Idrettsstyret 3. mai 2012 i  

IS-møte 10 (2011-2015) sak 90, og vedtatt sendt ut på høring til særforbundene og 

idrettskretsene. Høringen ble sendt ut 16.05.2012, og høringsfristen ble satt til 15.06.2012. 

 

Tilbakemeldingene fra organisasjonsleddene var overveiende positive, selv om de inneholdt 

enkelte spørsmålsstillinger som administrasjonen har måttet gjennomgå med representanter 

fra særforbundene. 

 

NIF har hatt en god og tett dialog med Datatilsynet i denne saken. 

 

Utkastet til forskrift ble for øvrig behandlet i NIFs lovutvalg 06.02.2013. Lovutvalget hadde 

ingen prinsipielle innvendinger til forskriften, men påpekte noen mindre presiseringer for å 

gjøre forskriften entydig og i tråd med bestemmelsene og begrepsbruken i NIFs lov. Dette er 

nå innarbeidet. 

 

Idrettskretsene vil få en sentral rolle relatert til informasjon/kommunikasjon og opplæring, og 

de må stå for den lokale dialogen med idrettslagene. Sentralt i NIF vil ansvaret ligge hos 

organisasjonsavdelingen. Det blir en prioritert oppgave for IT-support å bistå klubbenes 

medlemsadministratorer og koordinere arbeidet med konvertering av gamle klubbregistre til 

ny form. 

 

Idrettsstyret uttrykte tilfredshet med arbeidet som er gjort i denne saken.  

 

Vedtak: 

1. Forskrift om medlemsregister vedtas som foreslått. 

2. Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2014 og gjelder fra samme dato for alle leverandører, 

som tilbyr datasystemer for medlemshåndtering i idretten. 

3. NIFs generalsekretær gis fullmakt til å fastsette retningslinjer for den praktiske 

innfasingen i organisasjonen. 

 

 

 



Sak 153: Idrettens valgkampstrategi  

Leder av den idrettspolitiske gruppen som jobber frem mot Stortings- og sametingsvalget 

2013, idrettsstyremedlem Oddvar Johan Jensen, innledet til saken. 

 

De tre fanesakene, som for øvrig ble presentert for Idrettsstyret i IS-møte nr. 17 (2011-2015), 

ref. O-sak L, er behandlet av den idrettspolitiske valggruppen i flere møter. 

 

Idrettsstyret slutter seg til de tre fanesakene slik de er foreslått av den nevnte idrettspolitiske 

valggruppen.  

Idrettsstyret understreket at selv om endringen av tippenøkkelen gir idretten et økonomisk 

løft, så er fortsatt de statlige bevilgninger til idretten svært lave – særlig sammenliknet med 

den tradisjonelle kultursektoren som har fått sitt «Kulturløft». Idrettsstyret ser derfor et klart 

behov for å jobbe for et forpliktende «Idrettsløft».  

 

Vedtak: 

Idrettens fanesaker foran Stortingsvalget 2013: 

1. Det må bygges flere anlegg nå! 

2. Den organiserte idretten må få et forpliktende idrettsløft. 

3. En time fysisk aktivitet hver dag for alle skoleelever. 

 

 

Sak 154: Revisjon av WADA-koden  

Sekretær for NIFs Lovutvalg, Nils Kiær, og NIFs jurist Morten Johnsen innledet til saken. 

 

Dopingbestemmelsene i NIFs lov kapittel 12 er basert på WADA-koden. WADA har 

igangsatt en revisjon av koden. Det skal gjennomføres tre høringsrunder. Den første 

høringsrunden ble avsluttet 15. mars 2012 og den andre 1. oktober 2012. Det vises her til     

IS-møte nr. 8 (2011-2015) sak 71 og IS-møte nr. 14 (2011-2015).  

 

Herværende sak gjelder versjon 2.0, som utgjør tredje og siste høringsrunde. Høringsrunden 

avsluttes 1. mars 2013. 

 

Endelig utkast vedtas av WADAs styrende organer i september 2013, og sendes til alle som 

er tilsluttet koden i oktober 2013. Endelig kode skal vedtas på den internasjonale konferansen 

om doping i idretten i Sør-Afrika primo november 2013. 

 

Etter det NIF kjenner til, kan den siste versjonen som vedtas av WADA i september, 

se helt annerledes ut enn versjon 2.0, som dette saksfremlegget er basert på. Idrettsstyret 

mener derfor at det er viktig å gjenta både de innspillene NIF tidligere har fremkommet med, 

men som vi ikke er blitt hørt med, og de vi har blitt hørt med. 

 

WADA-koden inneholder minimumskrav når det gjelder rettssikkerhet for utøverne. NIFs lov 

går lenger, og Idrettsstyret er derfor opptatt av at våre nasjonale krav skal inn i WADA-

koden. 



 

Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens innstilling relatert til innspill til revisjon av 

WADA-koden. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok å oversende generalsekretærens høringsforslag til endring av         

WADA-koden, som er fremlagt for Idrettsstyret.  

 

 

Sak 155: Markedsrettigheter – ikke offentlig  

 

 

Sak 156: Plan for utarbeidelse av spillemiddelsøknaden 2014 

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken. 

 

Spillemiddelsøknaden for 2014 skal bygge videre på 2013-søknaden, men skal sette søknaden 

inn i et langsiktig idrettspolitisk perspektiv, herunder forutsetningene for en tilstrekkelig og 

forutsigbar utvikling av idrettsorganisasjonenes økonomiske rammevilkår. 

 

Det vil bli tilrettelagt for en diskusjon i  IS-møte nr. 19 (2011-2015) rundt fremtidige 

økonomiske prioriteringer relatert til den vedtatte endringen av tippenøkkelen og til innholdet 

i St.melding nr. 26, «Den norske idrettsmodellen». 

 

Særforbundene og idrettskretsene skal på både administrativt og politisk nivå involveres i 

prosessen, og gis reelle muligheter til å påvirke de politiske prioriteringene. Det samme 

gjelder ulike fagutvalg relatert til sine spesifikke fagområder. 

 

Generalsekretæren oppnevner en administrativ arbeidsgruppe, med representanter fra 

særforbundene og idrettskretsene som skal jobbe med spillemiddelsøknaden 2014. Denne 

gruppen skal ledes av ass. generalsekretær Øystein Dale. 

 

 

Vedtak: 

1. Planen for utarbeidelse av Spillemiddelsøknaden for 2014 vedtas som foreslått 

saksfremlegget. 

2. En administrativ arbeidsgruppe, med assisterende generalsekretær Øystein Dale som 

leder, utarbeider utkast til diskusjonsgrunnlag og søknad i nært samarbeid med 

særforbundene og idrettskretsene. Generalsekretæren har ansvar for etablering av 

arbeidsgruppen. 

3. Idrettens syn på den overordnede prioriteringen av spillemidler, i lys av endret 

tippenøkkel for 2014 og 2015 og stortingsmeldingen «Den norske idrettsmodellen», 

behandles på Ledermøtet 31.05.2013 og 01.06.2013 i Sandefjord. 

4. Utkast til søknad sendes ut på formell høring blant idrettskretsene og særforbundene etter 

Idrettsstyrets møte 25.-26. juni. Høringsfristen settes til 01.09.2013. Høringssvarene 



diskuteres på dialogmøtene med idrettskretsene og særforbundene i september 2013. 

5. Søknad om spillemidler i 2014 fremsendes fra NIF til Kulturdepartementet innen 

01.10.2013. 

 

 

O-sak A: OL/PL 2022 

Idrettsstyret var enige om at Idrettsstyret må forholde seg til de tilgrunnliggende premissene 

for det positive vedtaket på det ekstraordinære Idrettstinget 09.06.2012 i den videre prosessen 

med Oslo kommune om OL/PL 2022. Dette angjelder i særlig grad de endelige konseptvalg 

relatert til anleggsplasseringer – herunder valg av lokalisering for de alpine øvelser og 

bob/ake/skeleton. Dersom Norefjell skulle bli valgt av Oslo kommune til dette formålet vil 

Idrettsstyret måtte kalle inn til et ekstraordinært Idrettsting for å behandle saken på nytt. 

Idrettsstyret opplever ikke å ha mandat til å signere en statsgarantisøknad dersom Norefjell 

velges. Dette må kommuniseres tydelig til Oslo kommune. 

 

For NIF blir det svært viktig å bli reelt involvert og få innsyn i det utredningsarbeidet som nå 

skjer i regi av Oslo 2022-etaten. NIF opplever at dette ikke har vært tilfredsstillende så langt. 

 

NIFs presidentskap og generalsekretæren vil understreke de ovennevnte forhold i den videre 

dialog med de politiske partiene både i Byrådet og i Bystyret i Oslo. 

 

 

O-sak B: YOG 2016 

Generalsekretæren orienterte i saken. 

 

Det er særlig tre forhold av vesentlig karakter som må nevnes i saken siden Idrettsstyret sist 

ble orientert om YOG 2016 (ref. O-sak D i IS-møte nr. 17, 2011-2015): 

 

 Styret i LYOGOC har, etter en bredt involverende prosess, vedtatt en strategisk 

plattform for YOG 2016. 

 Det foreligger nå en formell avklaring fra Kulturdepartementet hvor det garanteres for 

at IOCs ekstraordinære tilskudd til Youth Olympic Village i Lillehammer, stort        

kr. 108.000.000,-, i sin helhet skal tilfalle formålet. Dette innebærer at IOC nå vil 

overføre første del av det nevnte ekstraordinære tilskuddet til NIF snarlig. 

 I spørsmålet om mulig paralympisk inkludering i YOG 2016, så har styret i LYOGOC 

nå bedt selskapets eiere (Kulturdepartementet, Lillehammer kommune og NIF) om å 

vurdere mulighetene for dette. NIF og KUD har hatt møter i saken, og det vil nå bli 

gjort et utredningsarbeid frem mot sommeren for å se på mulighetene for en slik 

integrasjon. Generalsekretæren vil orientere Idrettsstyret nærmere om dette arbeidet i 

IS-møte nr. 19 (2011-2015).  

 

 

 



O-sak C: Idrettens Barentssamarbeid 

Idrettsstyremedlem Kirsti Skog orienterte i saken. 

 

I løpet av 2012 har Idrettens Barentssamarbeid fått en ny internasjonal koordinator (50 % 

stilling) og ny norsk koordinator (50 % stilling) ved hjelp av økt støtte fra NIF, Nordland 

idrettskrets, Troms Idrettskrets og Finnmark Idrettskrets. I tillegg har Idrettens Barentsutvalg 

(BSCN) fått en ny styresammensetning under den nye styrelederen, Einar Botnmark. 

 

Flere særforbund har vist interesse for å ta del i Idrettens Barentssamarbeid i løpet av 2012, 

blant andre fotball, ski, kampsport og bordtennis. 

 

Idrettens Barentsutvalg fungerer veldig bra pr. tiden. Dog er det slik at de andre involverte  

landene ser ut til å henge noe etter Norge i dette arbeidet, og Norges innsats blir derfor viktig 

for at samarbeidet fortsatt skal fungere på en god måte. 

 

 

O-sak D: Status i det politiske oppfølgingsarbeidet  

Idrettspresidenten orienterte i saken. 

 

NIF var representert med bl.a. Idrettspresidenten på Fremskrittspartiets idrettsseminar på 

Stortinget, mandag 04.02.2013. NIF opplever at idretten her ble hørt og lyttet til.  

 

St. melding nr. 26, «Den norske idrettsmodellen», skal behandles i Stortinget torsdag 

07.03.2013. NIFs presidnetskap og generalsekretæren vil være tilstede på Stortinget i 

anledning behandlingen av stortingsmeldingen denne dagen.   

 

 

O-sak E: Status i det internasjonale arbeidet  

Generalsekretæren orienterte i saken. 

 

NIFs 2. visepresident, Kristin Kloster Aasen skal representere NIF på EOCs «European 

Evening of Sports» den 27.02.2013. Her vil bl.a. kampfiksingsproblematikk være et sentralt 

tema. 

 

NIF har pr. tiden en meget god dialog med IOC relatert til vårt internasjonale 

utviklingsarbeid, herunder relatert til bidrag for å få en fornuftig drift av IOCs treningssenter i 

Zambia. IOC utviser for øvrig en stor grad av positiv interesse for den norske 

idrettsmodellen. IOC ønsker at NIF skal ta en rolle i å kommunisere denne modellens innhold 

på den internasjonale arena.  

 

NIF har invitert Norges Fotballforbund (NFF) inn i den ovennevnte dialogen med IOC, og 

NFF ser gode muligheter for sitt internasjonale engasjement i denne sammenhengen. 

 



NIF vil være representert på Sport for All-konferansen i Lima, Peru, i april med 

idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu og med Bjørn Omar Evju, Mads Andreassen og 

Julie Ravlo fra NIFs internasjonale avdeling.   

 

Den såkalte «Sport Accord Convention» avholdes i St. Petersburg 26.-31.05.2013. Her vil 

øvelsesprogrammet, samt alderskategoriene innenfor de ulike idrettene for YOG 2016 bli 

fastlagt. NIF vil gjøre en jobb i forkant av dette, sammen med de vinterolympiske 

særforbundene, for å sikre at flest mulig av deltakerne er i alderskategorien 17-18 år. . 

 

Idrettspresidenten orienterte Idrettsstyret om sine samtaler med IOC- og idrettsstyremedlem 

Gerhard Heiberg relatert til aktuelle internasjonale idrettspolitiske spørsmål, herunder det 

internasjonale antidopingarbeidet. 

 

NIFs 1. og 2. visepresident og generalsekretæren vil representere NIF under VM i ski 

nordiske grener i Val de Fiemme. 

 

 

O-sak F: NOU – likestilling 

Idrettspresidenten innledet. 

 

Ved kongelig resolusjon av 12. februar 2010 ble det oppnevnt et utvalg som skal utrede norsk 

likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse. 

 

Likestillingsutvalget overleverte 25.09.2012 sin utredning NOU 2012: 15 Politikk for 

likestilling til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

 

NIF mener at utredningen fra Likestillingsutvalget, NOU 2012: 15 Politikk for likestilling, er 

en grundig gjennomgang av viktige saksområder, og har tilkjennegitt dette i et høringssvar 

datert 17.01.2013. 

 

Idrettsstyret tok NIFs høringssvar i saken til orientering. 

 

 

 

O-sak G: Styrets årsberetning – disposisjon  

Generalsekretæren orienterte i saken, og fremla forslaget til overordnet disposisjon for Styrets 

Årsberetning 2012.  

 

Disposisjonen bygger i stor grad på det som tidligere har vært gjort relatert til denne 

årsberetningen. 

 

Idrettsstyret sluttet seg til forslaget til disposisjon, med de innspillene som fremkom i møtet.  

 

 



O-sak H: Idrettsrådskonferansen 2013 

Generalsekretæren orienterte i saken. 

 

Idrettsrådskonferansen 2013 skal gjennomføres i Kristiansand 30. august – 1. september 

2013. 

 

Teknisk arrangør er NIF i samarbeid med Vest-Agder Idrettskrets og Kristiansand Idrettsråd. 

Leder i Vest-Agder Idrettskrets, Liv Fiala, er leder av programkomiteen. Idrettsstyremedlem 

Kirsti Skog er Idrettsstyrets representant i programkomiteen (ref. O-sak C i IS-møte nr. 16, 

2011-2015). Idrettsstyret var enige om at også Kristiansand Idrettsråd, v/daglig leder, tiltrer 

komiteen. 

 

Konferansens tema er «Den norske idrettsmodellens konsekvenser for idrettsrådenes arbeid». 

NIFs Anders Hoff er satt inn som ressursperson for programkomiteen. 

 

 

O-sak I: European Olympic Games  

Generalsekretæren orienterte i saken. 

 

I forbindelse med European Olympic Committees (EOC) 41st General Assembly i Roma den 

09.12.2012, vedtok EOC med et stort flertall å innføre de såkalte European Olympic Games 

fra og med 2015. Første arrangør av European Games blir Baku, Azerbadjan.  

 

Et av de viktigste argumentene for denne innføringen har vært at de andre verdensdelene som 

er organisert innenfor ANOC har sine regionale Games (f.eks. Asian Games og 

Commonwealth Games). 

 

NIF stemte for øvrig mot forslaget om etableringen av European Olympic Games under 

møtet i Roma. Blant årsakene til dette er: 

 En allerede presset terminliste for våre beste utøvere. 

 Fare for underminering av de ulike olympiske arrangementer og ulike VM og EM for 

de internasjonale særforbundene, samt en «utvanning» av disse store mesterskapene. 

 Et European Olympic Games kan stå i fare for å bli et «B-arrangement», så sant ikke 

de europeiske særforbundene legger OL-kvalifisering for Europa til dette 

arrangementet.. 

 

NIF og Olympiatoppen vil avvente ytterligere informasjon fra EOC i saken før det legges 

planer for evt. oppfølging av arrangementet fra norsk side. Evt. norsk deltakelse vil under alle 

omstendigheter være et forhold som må diskuteres nøye mellom de enkelte aktuelle 

særforbundene og Olympiatoppen. Men når nå European Games er etablert så kan det være et 

stimuli for flere idretter i Norge til å utvikle fremtidige toppidrettsutøvere, hvor dette 

arrangementet kan være et steg på veien til deltakelse i OL. Dersom European Olympic 



Games skulle bli et kvalifiseringsarrangement for internasjonale særforbund til OL vil Norge 

måtte forholde seg til det på en konstruktiv måte. 

 

 

O-sak J: Idrett og alkohol  

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Diskusjonen om tilgjengelighet og servering av alkohol i forbindelse med 

idrettsarrangementer er for idretten et etisk og verdimessig spørsmål, ikke en juridisk 

problemstilling. 

 

Idrettsstyret gav ros til idrettsstyremedlem Tom Tvedt for hans klare standpunkter i relasjon 

til alkoholservering i den nye DNB Arena i Stavanger.  

 

NIFs retningslinjer om idrett og alkohol ble først vedtatt av Idrettsstyret i mai 1998 og er 

senere revidert ved forskjellige anledninger. I NIFs lov §11-4, h) kan personer eller 

organisasjonsledd ilegges straff for å «…..serverer alkohol ved arrangementer i regi av NIF 

eller underordnede organisasjonsledd der personer under 18 år deltar…». 

 

I retningslinjene fremholdes det at «….tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og 

alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til 

konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale 

skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private.» 

 

Idrettsstyret understreket at det er viktig at NIF, som Norges største frivillige barne- og 

ungdomsorganisasjon, fortsatt fremstår tydelige i denne typen verdi- og etikkmessige 

spørsmål. NIF ønsker at det å oppleve idrett skal være assosiert med noe positivt og trygt for 

alle som er der, ikke minst for barna.  

 

 

O-sak K: Styrets representasjon: 

Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 19 (2011-2015). 

 

 

O-sak L: Tidslinje for det eksterne toppidrettsutvalget 

Utvalgsleder Tom Tvedt orienterte i saken.  

 

En revidering av tidslinjen for arbeidet i det eksterne toppidrettsutvalget ble drøftet i 

presidentskapets møte 07.02.2013, og presidentskapet mener det er viktig at utvalget ikke 

presses på tid nå i sluttfasen. Idrettsstyret sluttet seg derfor til følgende reviderte tidslinje for 

arbeidet til det eksterne toppidrettsutvalget: 

 

 



 
4. april 2013 Rapportfremleggelse - pressekonferanse 

5. april 2013 Felles infomøte SF/IK 

8. april 2013 Behandling i ekstraordinært styremøte – sak 

ut på høring blant særforbundene og 

idrettskretsene 

13. mai 2013 Høringsfrist 

30. mai 2013 Sammenfatning av innspill i Idrettsstyret 

01. juni 2013 Fremleggelse av innspill fra organisasjonen 

og diskusjon på Ledermøtet i Sandefjord 

25. juni 2013 Vedtak på anbefalingene i rapporten i 

Idrettsstyret 

 

 

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 17 (2011-2015) kl. 16:45. 

 

«Åpen time» fulgte umiddelbart etter styremøtet. 

 

Neste IS-møte avholdes i Oslo 14. og 15.03.2013. 

 

 

 


