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Tilstede:  

Børre Rognlien, Jorodd Asphjell, Kristin Kloster Aasen, Astrid Waaler Kaas, Marcela 

Montserrat Fonseca Bustos, Kirsti Skog, Karette Wang Sandbu, Anne Irene Myhr, Tom 

Tvedt, Tormod Tvare, Oddvar Johan Jensen, Gerhard Heiberg, Kjartan Haugen (vara for Ole 

Einar Bjørndalen), Ingvild Reitan (vara for Geir Johannessen), Inge Andersen, Magnus 

Sverdrup (referent). 

 

Fravær: Geir Johannessen og Ole Einar Bjørndalen 

 

Presidenten åpnet IS-møte 42 (2011-2015) kl. 10.30. 

 

Møtet var vedtaksført. 

 

Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten. 

 

 

Sak 282: Protokoll fra IS-møte 39 og 41 (2011-2015) 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte nr. 39 og 41 (2011-2015), med de endringer som 

fremkom i møtet. 

 

 

Sak 283: NIFs representant i Søkerkomiteen for Ski-VM 2021 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Norges Skiforbund og Trondheim kommune har formelt besluttet å fremme en søknad om 

VM i nordiske grener i Trondheim/Granåsen i 2021. En søkerkomité er oppnevnt for det 

videre arbeidet. 

 

NIF er forespurt av Trondheim kommune om å oppnevne én representant til Søkerkomiteen. 

 

Idrettsstyret var enige om at 1. visepresident Jorodd Asphjell 

blir NIFs representant i Søkerkomiteen, og at idrettsstyremedlem Anne Irene Myhr blir NIFs 

vararepresentant. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok at 1. visepresident Jorodd Asphjell oppnevnes som NIFs representant til 

Søkerkomiteen for Ski-VM 2021 i Trondheim. Anne Irene Myhr blir NIFs vararepresentant. 

 

NIFs representant og vararepresentant til denne Søkerkomiteen betinges av at de er 

medlemmer av Idrettsstyret. 

 

 



Sak 284: OL/PL 2022-prosessen 

Idrettspresidenten innledet til saken, og gjennomgikk sentrale momenter i OL/PL 2022-

prosessen fra Ledermøtet i Sandefjord i 2013 og frem til Høyres stortingsgruppes behandling 

av saken 01.10.2014. 

 

Med ref. til vedtak i IS-sak 281 i IS-møte 42 (2011-2015), var Idrettsstyret enige om at det 

skal gjennomføres en evaluering av idrettens eget arbeid i OL/PL 2022-prosessen. Dette skal 

være en intern evaluering. Det skal nedsettes en egen gruppe bestående av representanter fra 

særforbundene, idrettskretsene og med sekretærbistand fra NIFs administrasjon. 

Idrettsstyremedlem Oddvar Johan Jensen sa seg villig til å lede denne gruppen. 

 

Idrettsstyret var også enige om at generalsekretæren til IS-møte nr. 44 (2011-2015) skal legge 

frem en kronologisk og faktabasert dokumentasjon for OL/PL 2022-arbeidet basert på 

Idrettsstyrets egne vedtak i saken, behandlinger i Idrettstinget og Ledermøter og i  

2022-Søkerkomiteen. 

 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret ba generalsekretæren legge frem en kronologisk og faktabasert dokumentasjon 

for OL/PL 2022-arbeidet basert på Idrettsstyrets egne vedtak i saken, behandlinger i 

Idrettstinget og Ledermøter og i 2022-Søkerkomiteen. 

 

Idrettsstyret ba generalsekretæren videre om å trekke linjer til arbeidet med OL/PL 2014, 

2018 og YOG 2016-arbeidet for å kunne vurdere denne typen arbeid for fremtiden. 

 

Idrettsstyret ba generalsekretæren legge frem forslag til sammensetning og mandat for 

gruppen som skal arbeide med evalueringen av idrettens eget arbeid knyttet til  

OL/PL 2022-prosessen til IS-møte nr. 43 (2011-2015). Det skal også legges frem et forslag til 

en tidslinje for dette evalueringsarbeidet i IS-møte 43 (2011-2015). Idrettsstyremedlem 

Oddvar Johan Jensen skal lede gruppen for evaluering.   

 

 

O-sak A: Endring av tippenøkkelen/etterslepsutvikling  

Denne saken ble utsatt.   

 

O-sak B: Profesjonell boksing i Norge 

Denne saken ble utsatt. 

 

 

O-Sak C: Statsbudsjettet 2015 (opprinnelig Sak 285) 

Idrettspresidenten orienterte i saken. 

 

Regjeringen la frem forslag til statsbudsjett for 2015 den 08.10.2014.  

 



I NIFs tilbakemeldinger på forslaget til statsbudsjett blir det særlig understreket et behov for 

en styrking av begge momskompensasjonsordningene (vare- og tjenestemoms og 

anleggsmoms), og salderingen av midler til fysisk aktivitet gjennom Helsedepartementets 

budsjett. 

 

NIF vil være representert på følgende komitéhøringer i Stortinget relatert til statsbudsjettet 

for 2015: 

 Arbeids- og sosialkomiteen. 

 Familie- og kulturkomiteen. 

 Finanskomiteen. 

 Helse- og omsorgskomiteen. 

 Kirke-, utdanning- og forskningskomiteen. 

 Kommunal- og forvaltningskomiteen. 

 Utenrikskomiteen. 

 Energi- og miljøkomiteen. 

 

 

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 42 (2011-2015) kl. 13.00. 

 

Neste møte avholdes i Oslo 29. oktober kl. 09.15 i Oslo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


