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Tilstede: 

Børre Rognlien, Jorodd Asphjell, Kristin Kloster Aasen, Tom Tvedt (bortsett IS-sakene 253 

og 254, og O-sakene A og E), Astrid Waaler Kaas, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, 

Tormod Tvare, Oddvar Johan Jensen, Geir Johannessen, Inge Andersen, Magnus Sverdrup 

(referent). 

 

Fravær: Anne Irene Myhr, Kirsti Skog, Karette M. Wang Sandbu, Ole Einar Bjørndalen, 

Gerhard Heiberg. 

 

Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 35 (2011-2015) kl. 15.15. 

 

Møtet var vedtaksført. 

 

Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten 

 

 

Sak 253: 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møtene nr. 33 og 34 (2011-2015). 

 

 

Sak 254: Regnskap 1. kvartal. 

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken. 

 

Det er forholdsvis små budsjettavvik. Prognosen som avgis settes lik det vedtatte reviderte 

årsbudsjettet som viser et underskudd /disponering av den frie egenkapitalen på kr 4 

millioner, ref. O-sak E i IS-møte 35, 2011-2015), og sak I i presidentskapets møte 

15.05.2014. 

 

Generalsekretæren orienterte om at det i løpet av våren/sommeren kan være behov for å 

foreta videre interne omallokeringer. Generalsekretæren vil komme tilbake til dette ved 

avgivelse av prognose pr. 2. og 3.kvartal 2014. 

 

Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om status i sluttforhandlingene det samlede 

sluttoppgjøret vedr. Norge sin deltakelse i OL og Paralympics i Sotsji 2014, herunder status i 

dialogen mellom JetSet Sport og NIF. 

 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 31.03.2014 til etterretning og lar dette danne 

grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet . 

 

 

 



 

 

Sak 255: Høring fra Kulturdepartementet  
Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Det har vært en tydelig tilbakemelding fra de angjeldende «kampidrettsforbundene» (Bokseforbundet, 

Kampsportforbundet og Kickboxing Forbundet) at det bør utarbeides én idrettsspesifikk forskrift for 

hver av idrettene. Hver enkelt idretts egenart og risikoprofil må vurderes individuelt.   

 

Idrettsstyret ønsker å  anbefale Kulturdepartementet å nedsette en arbeidsgruppe som kan foreslå et 

nytt regelverk og som evt. kan erstatte proffbokseloven og knockoutloven med tilhørende forskrift. 

 

Det har også vært et ønske at hvert av disse forbundene skal ha hver sin representant i Knock out-

nemda. Videre har det også vært en enighet disse forbundene imellom at det er behov for en felles 

kampbok, som bidrar til å sikre helse og sikkerhet for utøvere som deltar i flere kampidretter. 

 

Idrettsstyret understreket et ønske om at alle idretter behandles likt og underlegges samme regelverk. 

Gjeldende regelverk bør derfor harmoniseres. 

  

 

Vedtak: 

1. Norsk idrett er, gjennom tildelingen av spillemidler, forpliktet til en etisk ansvarlig 

toppidrett, slik dette framgår av Stortingsmeldingen ”Den norske idrettsmodellen”. 

NIF støtter en lovgiving som ivaretar verdier som helse og fair play. Norsk lovgiving 

beskytter i dag både samfunnet og den enkelte utøver mot useriøs og helsefarlig 

kampaktivitet.  

2. De foreslåtte endringene i knockoutforskriften vil innebære økt risiko for skader, og 

gir derfor ikke NIF trygghet for at lovens intensjon og norsk idretts verdigrunnlag 

ivaretas på en tilfredsstillende måte. Dette gjør det vanskelig for Idrettsstyret å støtte 

en oppheving av proffbokseloven før det foreligger et omforent lovverk som ivaretar 

helse og sikkerhet på en tilfredsstillende måte. 

3. Idrettsstyret er prinsipielt tilhenger av at alle idretter behandles likt og er underlagt 

samme regelverk. Gjeldende regelverk bør derfor harmoniseres. Knockoutforskriften 

berører en rekke norske kampidretter. NIF finner det vanskelig å forholde seg til de 

enkeltforslagene som fremmes. Sikkerheten for utøverne er et resultat av de samlede 

sikkerhetstiltakene.  Våre interne prosesser har dokumentert at hver enkelt idretts 

egenart og risikoprofil må vurderes individuelt.   

4. NIF vil derfor anbefale Kulturdepartementet å nedsette en arbeidsgruppe som kan 

foreslå et nytt regelverk, som kan erstatte proffbokseloven og knockoutloven med 

tilhørende forskrift. Et nytt regelverk bør basere seg på at hver idrett skal vurderes 

individuelt, og at godkjenningsorganet styrkes med spesifikk fagkompetanse på den 

enkelte idrett.  

5. Idrettsstyret oversender det foreslåtte høringssvaret til Kulturdepartementet.  



 

 

Sak 256: Idrettsstyremøter 2. halvår 2014 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Idrettsstyret gjennomgikk generalsekretærens forslag til møteplan for 2. halvår. 

 

Det vil for øvrig bli avholdt et toppledermøte mellom alle de nordiske idrettsforbundene og 

OL/PL-komiteene i Bergen i perioden 18.-21.09.2014.  

 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok møteplan for 2. halvår 2014 og januar 2015, som følger: 

 04.09.2014, Oslo. 

 25.09.2014, Oslo 

 29.10.2014, Oslo 

 11.12.2014, Oslo 

 21.01.2015, Oslo 

 

 

Sak 257: Oppfølging av rapport vedr. minoritetsjenter i norsk idrett 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Idrettsstyret var enige om at NIF har en viktig jobb å gjøre med oppfølgingen av 

anbefalingene fra rapporten («Kom igjen, jenter! Jenter med minoritetsbakgrunn og 

deltakelse i organisert idrett»). 

Denne rapporten ble avlevert 01.04.2014 til Kulturdepartementet.  

 

Idrettsstyret fant det rasjonelt og naturlig at NIFs forskningsutvalg følger opp saken med 

tanke på å innhente mer fagkunnskap på saksfeltet, og at det brukes den nødvendige tid på å 

finne kompetente akademiske fagmiljøer, som kan bistå NIF i dette arbeidet. 

 

Generalsekretæren påpekte at ordningen «inkludering i idrettslag» er en velfungerende og 

veletablert tilskuddsordning. Idrettsstyret er av den oppfatning av at det er viktig at en 

ytterligere innsats for målgruppen minoritetsjenter, må finne sin finansieringslogikk gjennom 

tilførsel av friske midler – midler som kommer i tillegg til de øremerkede midlene som 

fordeles gjennom ordningen Inkludering i Idrettslag. Videre var Idrettsstyret enige om at 

denne tematikken må finne sin naturlige plass og prioritering i prosessen med utviklingen av 

Idrettspolitisk Dokument for perioden 2015-2019. 

 

Det vises for øvrig videre til O-sak D i IS-møte 33 (2011-2015) vedr. oppfølging av den 

aktuelle KUD-rapporten. Idrettsstyremedlemmene  Marcela Montserrat Fonseca Bustos og 

Anne Irene Myhr og generalsekretæren kommer tilbake til IS-møte 39 (2011-2015) i saken.  

 

 



Vedtak: 

1. Forskningsutvalget bes om å behandle spørsmålet om forskning, som øker forståelsen 

for utfordringene knyttet til deltakelsen fra jenter og gutter med minoritetsbakgrunn. 

 

2. I prosessen med utvikling av et nytt idrettspolitisk dokument for 2015-2019, er det et 

mål for Idrettsstyret at denne tematikken ivaretas. 

 

 

Sak 258: Nasjonalanleggsavtale Hafjell  

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

NIF har mottatt et brev fra Norges Skiforbund (NSF) datert 16.05.2014, hvor de ber om at 

deler av Hafjell Alpinanlegg gis nasjonalanleggsstatus for alpint, tekniske disipliner. 

 

Hafjell var OL anlegg i 1994 og er tenkt brukt under et eventuelt OL/PL i 2022. Det skal 

arrangeres junior VM i anlegget i 2015 og Ungdoms OL i 2016. Det er i tillegg avholdt flere 

World Cup-renn i Hafjell etter 1994. 

 

Det finnes i dag seks nasjonalanlegg i Norge 

 Fotball – Ullevål Stadion 

 Ski, alpint - Kvitfjell 

 Ski, nordiske grener – Holmenkollen 

 Ski, skiflyvning – Vikersundbakken 

 Skiskyting – Holmenkollen 

 Skøyter, hurtigløp – Vikingskipet 

 

Etablering av nasjonalanlegg styres av dokumentet ”Krav og retningslinjer for etablering av 

nasjonalanlegg” utgitt av Kulturdepartementet (KUD) 15.01.1997. Dokumentet beskriver en 

prosedyre for etablering, og et sett kriterier, som skal legges til grunn for utvelgelse av 

idretter og anlegg som kan få nasjonalanleggsstatus. Idrettsstyret var enige om at NIFs 

anleggsutvalg og generalsekretæren skal gå i en nærmere dialog med KUD for å gjennomgå 

kriteriene for innvilgelse av nasjonalanleggsstatus. 

 

NIF må i følge regelverket garantere for de utgifter som er relatert til særforbundets 

oppfyllelse av sine økonomiske forpliktelser i forbindelse med bruk av nasjonalanlegget. 

NIFs risiko i denne sammenheng minimaliseres ved at en inngår avtale med særforbundet om 

at dersom et slikt garantiansvar skulle bli utløst, kan NIF motregne dette mot årlige 

overføringer til angjeldende særforbund. 

 

Nasjonalanlegget vil bli eid av et selskap som vil ha NSF, Øyer kommune og Hafjell 

Alpinsenter AS på eiersiden. Det er ennå ikke avklart hvorvidt selskapet vil bli etablert som 

et sameie eller et aksjeselskap, men NSF og Øyer kommune vil uansett til sammen eie 50,1 

prosent av selskapet. 

 



Vedtak: 

Idrettsstyret innstiller overfor Kulturdepartementet på at Norges Skiforbund skal få rett til å 

etablere et nasjonalanlegg for alpint, tekniske øvelser på Hafjell. 

 

Idrettsstyret ba om at NIFs anleggsutvalg og generalsekretæren skal gå i en nærmere dialog 

med KUD for å gjennomgå kriteriene for innvilgelse av nasjonalanleggsstatus. 

 

 

O-sak A: Ledermøtet 2014 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Idrettsstyret gjennomgikk programmet og gjennomføringen av Ledermøtet i Bergen  

23. og 24.05.2014.  

 

 

O-sak B: OL/PL 2022 

Idrettspresidenten orienterte i saken. 

 

Det blir viktig i tiden som kommer at det jobbes strategisk, målrettet og politisk i OL/PL-

prosjektet relatert til Regjeringen, Stortinget og i alle fylkene. Det vil i tiden rett over 

Ledermøtet i Bergen bli satt i gang en større nasjonal kampanje (ref. O-sak A i IS-møte 34, 

2011-2015), og Oslo 2022 innhenter bistand fra eksterne leverandører i planleggingen og 

gjennomføringen av dette. 

 

I forbindelse med gjennomføringen av Ledermøtet i Bergen 23. og 24.05.2014, vil det bli 

avholdt et møte mellom Idrettsstyret og politisk ledelse i Oslo kommune. Byrådsleder Stian 

Berger Røsland vil holde et innlegg under Ledermøtet når det orienteres om status i OL/PL 

2022-prosessen. 

 

Videre vil IOC Executive Director Gilbert Felli holde et innlegg under Ledermøtet relatert til 

Olympic Agenda 2020. 

 

Redaksjonskomiteen for Ledermøtet i Bergen 23. og 24.05.2014 vil arbeide frem en 

resolusjon til behandlingen av denne saken. 

 

 

O-sak C: YOG 2016 

Generalsekretæren orienterte i saken. 

 

Det er i perioden 21. til 22.05.2014 blitt gjennomført et møte mellom LYOGOC og IOC 

Lillehammer 2016 Coordination Commission. NIF har vært tilstede under dette møtet med 

generalsekretæren, spesialrådgiver Magnus Sverdrup og organisasjonssjef Erik Eide. NIFs 

Katrine Godager (utviklingsavdelingen) bidro i gjennomføringen av NIFs faglige leveranser 

inn til Ungdoms-OL 2016. Koordineringskommisjonen er meget tilfreds med det arbeidet 



som gjøres av LYOGOC, og samarbeidet mellom LYOGOC og NIF blir omtalt som meget 

godt og positivt. 

 

NIF orienterte under CoCom-møtet særskilt om norsk idretts 10-årige strategiske plan for 

ungdomsidretten, samt om status i arbeidet med et Legacy-senter i Lillehammer-regionen 

etter YOG 2016. 

 

 

O-sak D: Status Internasjonalt arbeid 

Generalsekretæren orienterte i saken. 

 

NIF har vært tilstede på en rekke internasjonale møtearenaer den senere tiden, herunder 

WADA Symposium for Anti-Doping Organisations i Lausanne, Barents Winter Games 2014 

i Tromsø, SportAccord Convention i Tyrkia, IOC og FNs møte i New York.  

 

NIF vil fortsette å prioritere målrettet internasjonal representasjon i tiden som kommer, både i 

relasjon til OL/PL 2022-prosessen, YOG 2016 på Lillehammer, og for å ivareta NIFs løpende 

internasjonale engasjementer. Idrettsstyret følge også godt opp kap. 2.3 (Antidopingarbeidet) 

og kap. 2.8 (Internasjonalt arbeid) i IPD (2011-2015), og i tillegg blir avtalen NIF har inngått 

med de nasjonale arbeidstakerorganisasjonene (LO, YS, Unio og Akademikerne) i betydelig 

grad lagt merke til internasjonalt. IOC-president Thomas Bachs møte med 

arbeidstakerorganisasjonene og menneskerettighetsorganisasjonene under hans besøk i Norge 

18.-20.05.2014 var viktig for å styrke Norge sine påvirkningsmuligheter internasjonalt på 

dette området. 

 

 

O-sak E: Revidert budsjett 2014 

Generalsekretæren orienterte i saken.  

 

I IS-sak 245 (ref. IS-møte 33, 2011-2015) ble det fattet vedtak om at det i revidert budsjett 

2014 kan disponeres inntil kr 4 millioner av den frie egenkapitalen. 

 

Generalsekretæren har etter IS-møte nr. 33 (2011-2015) revidert budsjettet med bakgrunn i 

Idrettsstyrets innspill, og redusert kostnader på kr 3,5 millioner og fremla revidert budsjett 

2014 med et resultat, disponering av fri egenkapital, på kr 4 millioner for presidentskapet 

15.05.2014  (ref. sak I). Presidentskapet godkjente generalsekretærens forslag til 

disposisjoner av den frie egenkapitalen, ref. sak I i presidentskapsmøtet 15.05.2014. 

 

I det reviderte budsjettet for 2014 ligger en forutsetning om at Olympiatoppen skal jobbe for 

et driftsoverskudd for 2014 på kr. 1.250.000,-. 

 

 

O-sak F: Idrettsstyrets representasjon 

Idrettsstyremedlemmene gjennomgikk sine representasjonsoppdrag den siste tiden. 



Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 35 (2011-2015) kl. 19.30.  

Neste idrettsstyremøte avholdes i Fauske/Valnesfjord  26. og 27.06.2014. 


