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Tilstede: 

Børre Rognlien, Jorodd Asphjell, Kristin Kloster Aasen, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, 

Astrid Waaler Kaas, Tom Tvedt, Karette Wang Sandbu, Kirsti Skog, Anne Irene Myhr, 

Oddvar Johan Jensen, Ingvild Reitan (vara for Geir Johannessen), Inge Andersen,  

Magnus Sverdrup (referent). 

 

Fravær: 

Gerhard Heiberg, Tormod Tvare 

 

Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 22 kl. 15.45. 

 

Møtet var vedtaksført. 

 

Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten. 

 

 

Sak 175: Protokoll IS-møte 21 (2011-2015).  

     Protokoll fra kontrollkomiteens møte 05.04.2013. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte nr. 21 (2011-2015). 

Idrettsstyret tok protokoll fra Kontrollkomiteens møte 05.04.2013 til orientering. 

 

 

Sak 176: Idrettsstyrets møteplan 2. halvår 2013 

Idrettsstyret gjennomgikk møteplan for 2. halvår 2013. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok møteplan for 2. halvår 2013 som følger: 

 27.08.2013, Oslo 

 23.09.2013, Oslo 

 30.10.2013, Oslo 

 05. og 06.12.2013 

 21.01.2014, Oslo 

 

 

Sak 177: Uttak Deaflympics  

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

NIF overtok som følge av oppløsningen av Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund det 

internasjonale medlemskapet i International Committee of Sports for the Deaf (ICSD). 

Deaflympics arrangeres i Sofia, Bulgaria, 26. 07. til 04.08.2013. 

 



Følgende utøvere er innstilt av sine respektive særforbund og faglig vurdert av 

Olympiatoppen:  

 Trude Raad – Norges Fri-idrettsforbund 

 Jørgen Holden – Norges Skytterforbund 

 Ine Lorentzen og Werner Wennerstrøm – Norges Bowlingforbund 

 Hege Ulstein – Norges Badmintonforbund 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok at følgende utøvere skal representere Norge i Sommer-Deaflympics i 

Sofia 26.07 til 04.08.2013: 

- Trude Raad, Norges Friidrettsforbund. 

- Jørgen Holden, Norges Skytterforbund. 

- Ine Lorentzen og Werner Wennerstrøm, Norges Bowlingforbund. 

- Hege Ulstein, Norges Badmintonforbund 

 

 

Sak 178: Idrettens folkehelsearbeid  

Idrettsstyremedlem og leder av NIFs politiske folkehelseutvalg, Astrid Waaler Kaas, innledet 

til saken. 

 

På bakgrunn av IS-sakene 140 i IS-møte nr. 16 (2011-2015) og 151 i IS-møte nr. 18 (2011- 

2015) har Idrettsstyret nedsatt et utvalg som skal utarbeide et forslag til en strategi for 

idrettens virksomhet innenfor området «folkehelse». 

 

Det har vært gjennomført tre møter i folkehelseutvalget. Både særforbund, idrettskretser og 

idrettsråd er representert i utvalget. 

 

Pr. nå har utvalget identifisert tre målsetninger, som det er naturlig blir vektlagt i det videre 

arbeidet med en folkehelsestrategi: 

 NIF skal bidra til mer fysisk aktivitet i samfunnet sammen med andre 

 Flere i aktivitet innen norsk idrett 

 Tilrettelegge for lokale idrettslag som ønsker å jobbe med folkehelse 

 

Idrettens organisasjons- og aktivitetsverdier skal ligge til grunn for arbeidet med en 

folkehelsestrategi. IPD 2011-2015 blir et sentralt tilgrunnliggende dokument, sammen med 

bl.a. St.meld. 34 (2012-2013) – «God helse – felles ansvar» og St. meld. 26 – «Den norske 

idrettsmodellen». 

 

Det blir også viktig å peke på hvem som blir idrettens viktigste samarbeidspartnere i dette 

arbeidet. 

 

NIF politiske folkehelseutvalg vil presentere et forslag til overordnet strategi for Idrettsstyret 

på dette området i IS-møtet i desember 2013. 

 

 



Vedtak: 

Idrettsstyret tok rapporten om status med arbeidet med en folkehelsestrategi til orientering. 

Styret ba utvalget arbeide videre med strategien basert på det fremlagte forslag til struktur, 

og vedtak gjort i IS-sak 151 i IS-møte nr. 18 (2011-2015). 

 

Forslag til overordnet strategi for NIF på dette området vil bli lagt fram for idrettsstyret i  

IS-møtet i desember d.å. 

 

 

O-sak A: NIFs Ledermøte 2013 

Idrettsstyret gjennomgikk gjennomføring og agenda for NIFs ledermøte i Sandefjord  

31.05 – 01.06.2013. 

 

 

O-sak B: OL/PL 2022 

Generalsekretæren innledet til saken, og orienterte om status i kommunikasjonsarbeidet fram 

mot OL/PL-folkeavstemningen i Oslo 09.09.2013. 

 

Følgende faktorer blir viktige i det videre kommunikasjonsarbeidet i denne saken: 

- Identifisering av viktigste målgrupper. 

- Utarbeidelse av medieplan. 

- Etableringen et godt kommunikasjonsteam av NIF og Oslo kommune. 

 

Det pågår nå et samarbeid om utarbeidelse av en statsgaranti mellom NIF og Oslo kommune. 

Her er det viktig at det fremkommer et klart og tydelig budskap, som er kommuniserbart inn 

mot både politikere og den øvrige opinionen. Dette budskapet begynner nå å komme på plass.  

 

Det er etablert en søkerkomité med politisk representasjon fra norsk idrett, Oslo kommune og 

de øvrige samarbeidende kommuner (ref. IS-sak 163 i IS-møte nr. 19, 2011-2015).. 

 

Videre er det nå etablert en arbeidsgruppe i NIF, med representanter også fra Oslo idrettskrets 

og med eksterne innleide ressurser. NIF etablerer nå nettbaserte kanaler, herunder sosiale 

medier, for å spre god faktainformasjon i saken. I tillegg blir det et eget målrettet arbeid frem 

mot folkeavstemningen. 

 

Det er planlagt en «Games in the city» - dag før folkeavstemningen i Oslo, hvor bl.a. Oslo 

idrettskrets vil få et operativt gjennomføringsoppdrag.  

 

Det er også etablert ulike eksterne aksjonsgrupper, som NIF har en god dialog med. 

 

 

O-sak C: YOG 2016 

Generalsekretæren orienterte i saken. 

 



Når det gjelder unge funksjonshemmede utøvere, er NIF kjent med at  IOC og IPC har 

kontakt i saken, og de er samstemte om at en fullstendig integrering allerede i YOG 2016 

trolig vil være noe prematurt. Men det er en positiv interesse fra IOC og IPC om å inkludere 

den paralympiske dimensjonen i det planlagte legacysenteret på Lillehammer. Idrettsstyret vil 

vurdere videre hvorvidt om det kan arrangeres konkurranser for funksjonshemmede i forkant 

av YOG 2016. 

 

Både IOC og IPC har for øvrig uttrykt betydelig positivitet om den fullintegrerte norske 

idrettsmodellen.  

 

NIF har mottatt mange henvendelser fra ulike ikke-olympiske idretter som ønsker å vise seg 

frem under YOG 2016. Det må diskuteres videre hvordan dette kan løses på en god måte. Det 

kan være en løsning å vise frem ulike idretter, herunder også idrett for funksjonshemmede, i 

forkant av selve YOG 2016. Dette vil NIF diskutere videre med de øvrige eierne av 

LYOGOC. 

 

NIF vil ferdigstille et beskrivende konsept i saken. 

 

Denne saken og dette initiativet må sees i sammenheng med de anbefalinger som 

fremkommer i det eksterne toppidrettsutvalgets rapport relatert til en styrket satsing på 

ungdom og paralympisk idrett.  

 

 

O-sak D: Status i arbeidet med Stortings- og sametingsvalget  

Idrettsstyremedlem og leder av NIFs gruppe som jobber frem mot Stortings- og 

sametingsvalget 2013, Oddvar Johan Jensen, orienterte i saken. 

 

De politiske partienes landsmøter er nå gjennomført. Det har vært krevende for idretten å få 

en fysisk tilstedeværelse under landsmøtene – dette fordi flere av partiene har innført betaling 

for å ha stands under landsmøtene. 

 

Det har vært sendt ut en såkalt «tippekupong» til alle politikere på valglistene til de ulike 

politiske partiene, landet rundt. Her gjør idrettskretsene en operativ jobb ut mot 

fylkesrepresentantene.  

 

Utvalget vil sannsynligvis avslutte sitt arbeid i september 2013 (etter valget), og det vil bli 

utarbeidet en sluttrapport fra arbeidet som kan gi nyttig kompetanseoverføring til fremtidige 

prosjekter av samme art. 

 

 

O-sak E: Status i det internasjonale arbeidet  

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 



Idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu, orienterte fra «Sport for All»-konferansen i Lima i 

april. Stig Inge Bjørnebye fra Norges Fotballforbund hadde en presentasjon på temaet 

«internasjonalt partnerskapsarbeid». 

 

Også idrettsstyremedlem og IOC-medlem Gerhard Heiberg holdt en presentasjon under 

denne konferansen. 

 

Generalsekretæren orienterte fra møte mellom NIF og styret i Barentssekretariatet 

24.05.2013. Her ble bl.a. status i arbeidet med Barents Games i Tromsø i 2014 fremlagt. Det 

er viktig for NIF å få koplet på særforbundene i dette arbeidet, slik at deres idretter i større 

grad kan utbres også i Nord-Norge. 

 

På et overordnet nivå er det nå en positiv utvikling i Barentsarbeidet. 

 

Generalsekretæren orienterte videre om status i IOCs arbeid om hvilken idrett som skal 

komme på OL-kartet som offisiell OL-gren i 2020. Bryting, soft- og baseball og squash er de 

som er pr. tiden er aktuelle, og endelig vedtak vil bli fattet i saken under IOC-sesjonen i 

september 2013.  

 

LYOGOC tar imot CoCom fra IOC til Lillehammer/Gjøvik i perioden 11.-13.06.2013. Flere 

fra CoCom blir da også med NIF til Bislett Games 13.06.2013. 

 

 

O-sak F: Status kostnadskrevende anlegg  

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Idrettsstyret understreket at alle NIFs politiske utvalg rapporterer til Idrettsstyret gjennom 

NIFs generalsekretær. Dette er vanlig saksbehandlingspraksis i alle sammenhenger. 

Utvalgenes innstillinger vil bli fremvist for Idrettsstyret. 

 

Idrettsstyret var også tydelige på at det må være en stor grad av bevissthet rundt 

habilitetsspørsmål når utvalg skal innstille på økonomiske tildelinger. 

 

NIF er kjent med at tilskuddssatser av spillemidler til ulike typer idrettsanlegg vil bli økt. 

Dette har vært et sentralt innspill fra NIF i arbeidet med St. meld. 26 – «Den norske 

idrettsmodellen». 

 

 

O-sak G: Idrettsstyrets representasjon 

Idrettsstyremedlemmene orienterte fra sine representasjonsoppdrag den senere tid. 

 

 

 

 



Eventuelt: 

 Idrettsgalla avholdes 04.01.2014 i Oslo Spektrum. 

 Idrettsgallaseminaret vil bli gjennomført i UBCs nye konferansesal fra lunsj 

04.01.2014 på Ullevål Stadion. 

 

 

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 22 (2011-2015) kl. 20.00. 

 

Neste idrettsstyremøte avholdes i Bekkjarvik (Austevoll kommune) 24. og 25.06.2013. 

 


