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Idrettspresidenten åpnet IS-møte 46 (2011-2015) kl. 0915. 

 

Møtet var vedtaksført 

 

Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten. 

 

 

Sak 324: Protokoll IS-møte 45 (2011-2015), referat fra idrettsstyrets informasjonsmøte 

28.01.2015 og referat fra presidentskapsmøtet 09.02.2015 

 

Vedtak: 

 Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte nr. 45 (2011-2015) med de endringer som 

fremkom på møtet.  

  

 Idrettsstyret ba generalsekretæren ferdigstille referatet fra idrettsstyrets 

informasjonsmøte 28.01.2015 med de endringer som fremkom i møtet.  Korrigert 

referat fremlegges til IS-møte 47 (2011-2015).  

 

 Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøtet  09.02.2015 til orientering med de 

endringer som fremkom i møtet.  

 

Sak 325: Plan for styrets årsberetning og NIFs årsrapport 2014 

Disposisjonen for styrets årsberetning bygger på malen fra 2013-beretningen og er relativt 

omfattende. Det har vært et bevisst valg av styret å inkludere alle hovedaktiviteter med stor 

politisk eller økonomisk relevans i rapporten.  

Årsberetningen vil sluttbehandles på styremøtet i 26.03.2015. 

NIFs årsrapport er, som en følge av detaljeringsgraden i styrets beretning, formet som 

artikler, som fremhever spesielt viktige og spennende saker med relevans for den aktuelle 

perioden. 

 

Vedtak: 

1. Planen for styrets årsberetning for 2014 og NIFs årsrapport ble godkjent, og Idrettsstyret 

ba generalsekretæren om å videreføre arbeidet med årsberetningen og årsrapporten for 

2014.  



2. Utkast til årsberetning sendes ut på intern høring senest 06.03.2015 med 

tilbakemeldingsfrist 16.03.2015.  

3. Årsberetningen behandles på styremøtet i 26.03.2015. 

 

 

Sak 326: Tropp til Winter Deaflympics 

NIF overtok som følge av oppløsningen av Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund det 

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

 

Vinter-Deaflympics arrangeres i Khanty-Mansyisk og Magnitogorsk, Russland, 26.03. til 

05.04 2015. Vinter-Deaflympics er et internasjonalt mesterskap for døve som avholdes hvert 

4. år, og endelig uttak av troppen vedtas av Idrettsstyret, ref. IS-sak 441 i IS-møte 42 (2007-

2011). 

 

Følgende tropp innstilles: 

 Kjell Inge Eidsaunet – Norges Skiforbund 

 Petrine Olgeirsdottir – Norges Snowboardforbund 

 André Bjørn Røine – Norges Snowboardforbund 

 

Uttakene har vært til vurdering hos Olympiatoppen, ref. ovennevnte styrevedtak. Alle 

utøverne har gode medaljesjanser i mesterskapet. Dette er i henhold til innstillingen fra 

særforbundene, Norges Døveidrettsutvalg (NDI), og Olympiatoppen. Uttaket gjøres med det 

forbehold om at dokumentasjon på bruk av kosttilskudd og medisiner er godkjent i henhold 

til WADA sitt regelverk. 

 

Vedtak: 

Følgende utøvere tas ut til å representere Norge i Vinter-Deaflympics i Khanty Mansiysk og 

Magnitogorsk Russland, 26.03 til 05.04.2015: 

- Kjell Inge Eidsaunet, Norges Skiforbund 

- Petrine Olgeirsdottir, Norges Snowboardforbund 

- André Bjørn Røine,  Norges Snowboardforbund. 

 

 

Sak 327: Forberedelser til idrettstinget 

Idrettspresidenten innledet. 

 

NIF har mottatt 52 lovforslag, noen av disse gjelder samme sak og er relativt like. 

Idrettsstyret hadde en første gjennomgang av forslagene. Det legges opp til en ny 

gjennomgang i neste møte. Lovutvalgets merknader til forslagene vil foreligge før møtet. 

 

Generalsekretæren vil til neste møte utarbeide en egen sak vedrørende høydehus, ref. IS-sak 

nr. 323 i IS-møte nr. 45 (2011-2015). Det idrettsmedisinske etiske utvalget har saken til 

vurdering. Styremedlem Oddvar Johan Jensen gjennomgikk boksesaken. Denne vil igjen bli 

diskutert på et senere IS-møte. 

 

 



Vedtak: 

Idrettsstyret ba generalsekretæren fremlegge sakene for drøftelser i Idrettsstyret til IS-møte 

nr. 47 (2011-2015). 

 

 

Sak 328: Håndheving av bestemmelser om barneidrett 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

Bestemmelser om barneidrett er sammen med Idrettens barnerettigheter en grunnleggende del 

av idrettens verdigrunnlag, og beskriver hvordan barneidretten skal drives. Bestemmelsene 

regulerer både trening og konkurranser. 

Det er ikke ønskelig å gjøre straffeaspektet til det sentrale i arbeidet med bestemmelsene, og 

derfor blir arbeidet med å forankre verdigrunnlaget tydelig prioritert. Det er viktig å nå ut i 

hele organisasjonen, inklusive foreldrene, med de ideelle intensjonene bak bestemmelsene. 

Dessverre rapporteres det stadig om brudd eller bevisste omgåelser av bestemmelsene. For 

eksempel meldes utøvere ut av norsk idrett for å delta internasjonalt, for deretter å bli meldt 

inn igjen for å delta på idrettslagets treninger og i nasjonale konkurranser. Dette skjer uten at 

de ansvarlige organisasjonsleddene opplever å ha adekvate reaksjonsformer. Denne tilstanden 

kan svekke både bestemmelsenes og organisasjonsleddenes troverdighet. 

Det er i seg selv en utfordring at de som er deltakere er barn. Det er oftest foreldrene som tar 

beslutningene, men de er ikke nødvendigvis medlemmer i idrettslaget. Ofte er trenerne 

involvert. Av og til er det idrettslag som legger aktivt til rette for praksisen. 

Generalsekretæren ønsker derfor å utrede egnede reaksjonsformer relatert til denne typen 

brudd på barneidrettsbestemmelsene. 

Idrettsstyret var opptatt av at det holdningsskapende arbeidet er det viktigste virkemiddelet i 

arbeid med å sikre implementering av barneidrettsbestemmelsene i hele organisasjonen, og at 

en må kunne finne praktiske løsninger for idrettsdeltakelse spesielt i utkant Norge, hvor det 

kan være store avstander til nærmeste konkurrenter. For enkelte vil det også være kortere 

reiseavstander til konkurranser i utlandet enn i eget land. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret ber Generalsekretæren, sammen med Lovutvalget, utrede hvordan brudd på 

barneidrettsbestemmelsene kan sanksjoneres. 

 

 

Sak 329: Kommune- og fylkestingsvalget 2015  

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Denne saken ble også behandlet i IS-møte 44 (2011-2015) i IS-sak 308, i IS-møte 43 (2011-

2015) i IS-sak 295 (2011-2015), samt i presidentskapsmøtet 01.12.2014 (ref. sak L). 

 

Gjennom NIFs arbeid med Kommune- og fylkestingsvalget i 2011 og med Stortingsvalget i 

2013, har NIF et godt grunnlag for å gjøre en grundig og forankret jobb frem mot Kommune- 

og fylkestingsvalget i 2015. 

 



Idrettsstyret vedtok i IS-møte 44 (2011 -2015) i IS-sak 308 å opprette et idrettspolitisk 

rådgivende organ vedr. Kommune- og fylkestingsvalget 2015 med følgende sammensetning: 

- To representanter fra Idrettsstyret. 

- Én representant fra politisk nivå i særforbundene. 

- Én representant fra politisk nivå i idrettskretsene. 

- To representanter fra politisk nivå i idrettsrådene (en fra stort idrettsråd og en fra et mindre 

idrettsråd) . 

 

Idrettsstyret oppnevner selv de to representantene fra Idrettsstyret. Presidentskapet får 

mandat til å forespørre og oppnevne representantene fra henholdsvis idrettskretsene, 

særforbundene og idrettsrådene. Idrettsstyret har vedtatt at idrettsstyremedlem Tom Tvedt 

skal lede utvalget. 

 

Følgende personer foreslås oppnevnt til utvalget: 

 Tom Tvedt (leder)  

 Karette Wang Sandbu 

 Stein Gunnar Bondevik, Norges Volleyballforbund 

 Susanne Bratli, Nord-Trøndelag Idrettskrets 

 Terje Valen, Bergen idrettsråd 

 Linde Maria Lisberg Bratterud, Stokke idrettsråd 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok den fremlagte sammensetningen av det idrettspolitiske rådgivende 

organet vedr. Kommune- og fylkestingsvalget 2015. 

 

 

Sak 330: NIFs representant i styret til Norges Olympiske Samlinger  

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Stiftelsen Norges Olympiske Museum ble etablert 10.05.1995 av NIF, Lillehammer 

kommune, Oppland Fylkeskommune, (daværende) Maihaugen og Olympia Utvikling – Troll 

Park. Stiftelsens navn ble endret til Norges Olympiske Samlinger (NOS) 09.05.2006. 

 

Stiftelsens formål er å samle materiale fra den olympiske historie, med hovedvekt på den 

norske olympiske historie og norsk idrettshistorie generelt. 

 

NIF disponerer to av fem styreplasser. NIF mottok 26.11.2014 et brev fra Sten Stensen hvor 

han formelt tilkjennegir at han fratrer som styreleder i NOS med umiddelbar virkning. 

Idrettsstyret ga i IS—sak 304 i IS møte 44 (2011 – 2015) presidentskapet og 

generalsekretæren mandat til å starte og gjennomføre en prosess for å finne et nytt 

styremedlem til NOS. NIFs andre styrerepresentant er Sverre Seeberg. 

 



Denne saken ble diskutert i presidentskapet 09.02.2015, og NIFs andre styrerepresentant har 

vært konsultert. 

 

Generalsekretæren innstilte på at Brit Pettersen Tofte oppnevnes som ny representant til 

styret i NOS. Brit Pettersen Tofte har vunnet seks VM- og OL-medaljer, samt ni NM gull og 

tre kongepokaler i langrenn. Hun har vært styremedlem i Norges Skiforbund, medlem av 

IOCs utøverkomite og er i dag leder av Lillehammer Skiklubb. 

 

Brit Pettersen Tofte har sagt seg villig til å påta seg vervet. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret oppnevnte Brit Pettersen Tofte som nytt styremedlem fra NIF til Norges 

Olympiske samlinger. 

 

 

O-sak A: YOG 2016 

Idrettspresidenten innledet og ønsket Lillehammers ordfører Espen Granberg Johansen og 

Tomas Holmestad og Eirik Høyme Rogn fra organisasjonskomiteen velkommen. 

 

Det er nå under ett år igjen til åpningsseremonien for Ungdoms-OL 2016 – noe som ble 

markert med ulike events i Lillehammer, Hamar og Gjøvik i dagene 11. og 12. februar 2015. 

IOC var representert med visepresident Nawal El Moutawakel og IOC-medlemmene Angela 

Ruggiero og Gerhard Heiberg under disse dagene. I tillegg var HKH Kronprins Haakon 

tilstede og formelt avduket det offisielle nedtellingsuret, som er lokalisert på Lilletorget i 

Lillehammer, samt at Kulturminister Thorhild Widvey også talte ved åpningen på vegne av 

Regjeringen. Kulturministeren åpnet også snø- og filmfestivalen, «Sjågg-festivalen 2015», 

som er en del av Kulturprogrammet til YOG 2016. 

 

NIF var godt representert på arrangementene gjennom den øverste politiske og administrative 

ledelsen. 

 

Espen Granberg Johansen fortalte om idrettens og Lillehammer OLs store betydning for 

distriktet. Ordføreren fortalte blant annet at idretten har gjort Lillehammer til en annen by enn 

det ellers ville vært, og at en for 10 år siden hadde bestemt seg for å ha det mest komplette 

tilbudet innenfor vinteridrett i Europa. Lillehammer har definert seg som en opplevelses by, 

og antall gjestedøgn er doblet fra 1994. Forskjellige arrangementer bidrar blant annet til 

300 000 gjestedøgn og 300 millioner kroner i omsetning. 

 

På utdanningssiden er det lagt godt til rette for å kombinere studier og idrett på alle nivåer. 

Byen har 5 000 studenter i dag mot 800 før OL. Kommunen har over noen år investert 150 

millioner kroner i idrettsanlegg. Disse benyttes av NTG, landslag og Lillehammer og omegns 

innbyggere.  

 



Tomas Holmestad og Eirik Høyme Rogn redegjorde videre for at Ungdoms-OL vil være det 

mest komplekse idrettsarrangement i Norge siden OL på Lillehammer i 1994. Det vil være 

1 100 deltakere mellom 15 og 18 år. Alle utøvere bor i landsbyen i 10 dager. Ungdoms-OL 

skal være mer enn en idrettskonkurranse, det skal gi deltakerne en opplevelse for livet med 

«overskriftene» sport, kultur og utdanning. Det skal konkurreres i 70 øvelser innenfor syv 

idretter. Konkurransene vil foregå i Lillehammer, Hamar, Gjøvik, Øyer og Oslo. Det er ventet 

12 000 akkrediterte gjester til arrangementene. 

 

Arbeidet med lekene er delt i fem faser: Strategisk fase, operasjonell fase, operasjonell 

klargjøring, gjennomføring av lekene, og nedfasingen etter Lekene. Nå er en i den 

operasjonelle planleggingsfasen, som varer fram til mai i år.  

 

CoCom, med en rekke IOC-medlemmer, gjennomfører møter på Lillehammer ultimo april 

2015. 

 

I den første fasen ble blant annet visjonen «Go beyond. Create tomorrow.» (Spreng grenser 

skap morgendagen) laget, og det ble bestemt at arven etter lekene skulle være: 

 Fysiske anlegg og utstyr 

 Utgjøre en forskjell i livet til deltakerne 

 Støtte opp om 10-årsplanen til norsk idrett: Nye utøvere, ledere, frivillige og utøvere 

 Gi regionen fornyet entusiasme og kompetanse 

 Bidra til etableringen av Lillehammer Olympic Legacy Centre. 

 

 

O-sak B: Norges Olympiske Museum  

Idrettspresidenten innledet og ønsket adm.dir i Stiftelsen Lillehammer Museum Jostein 

Skurdal, direktør for Spesialmuseene Bente Molvig og NIFs styrerepresentant Sverre Seeberg 

velkommen. 

 

Idrettsstyret har ved flere anledninger blitt orientert i saken vedr. flytting av OL-museet fra 

Håkons Hall til Maihaugen på Lillehammer, senest i IS-sak 306 i IS-møte 44 (2011 – 2015). 

 

Skurdal og Molvig informerte om det nye konseptet for OL-museet, som er under utvikling 

på Maihaugen. Det nye museet, som vil ligge i hovedbygningen på Maihaugen. Det er et 

overordnet mål at dette kan stå ferdig til Ungdoms OL i februar 2016. Museet vil plasseres i 

en 800 kvm stor utstillingssal. Nåværende museum i Håkons Hall stenger 7. april 2015er 

planlagt å stenge 07.04.2015. Idrettsstyret mener det er meget viktig at vi har et oppegående 

og åpent OL-museum til YOG 2016 på Lillehammer. 

 

Det nye museet skal bli en opplevelse for publikum. Det blir et interaktivt museum med 

engasjerende multimedia-innhold og mye å gjøre og oppleve. Museet skal også fortelle de 

gode historiene fra OL i Oslo i 1952 og OL på Lillehammer i 1994. Museet har totalt 7 000 

gjenstander som kan vises frem. 



 

Norges olympiske Museum har et godt samarbeid med IOC og er ett av 22 OL museer. 

Museet får tilgang til interaktive utstillinger fra IOCs museum i Lausanne samtidig som de 

presenteres der. Dette har en verdi på 11 millioner kroner er en gave fra IOC. 

 

 

O-sak C: Hafjell Nasjonalanlegg 

Idrettspresidenten innledet og ønsket Skipresident Erik Røste og Anleggsrådgiver i Norges 

Skiforbund, Marit Gjerland, velkommen. 

 

Erik Røste og Marit Gjerland redegjorde. 

 

Norges Skiforbund har lenge hatt et ønske om å få etablert et nasjonalanlegg for tekniske 

disipliner innenfor alpint. Utgangspunktet for at arbeidet startet opp igjen var Ungdoms-OLs 

behov for sikre snøforhold til alpin konkurransene. 

 

Nasjonalanlegget omfatter primært nedfarten «Olympialøypa», men en skal også ha tilgang 

til deler av «Hafjelløypa» og «Treningsløypa». Hafjell Alpinsenter skal besørge driften av 

nasjonalanlegget. For å sikre gode snøforhold omfatter nasjonalanlegget også en ny 

vannledning fra Reinsvannet til alpinsenteret. Totale kostnader er beregnet til 64 millioner 

kroner, og Kulturdepartementet bidrar med 30 millioner kroner i spillemidler. Øvrige 

bidragsytere er Hafjell Alpinsenter, Øyer kommune og Norges skiforbund. 

 

Det nye nasjonalanlegget skal benyttes allerede under junior-VM i alpint i mars i år. 

 

Hafjell Freepark skal også etableres som en «bakke i bakke» løsning i alpinsenteret. Anlegget 

skal omfatte nedfarter for bordercross og slopestyle.  

 

 

O-sak D: Oppfølging av vare- og tjenestemomsordningen 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

NIF sendte 13. februar 2015 klage på tilsagn om momskompensasjon for 2013 til Lotteri- og 

stiftelsestilsynet. 

Ved tildeling av momskompensasjon for 2013 ble den godkjente søknadssummen endret med 

kr 13.547.045,-. NIF har klaget på vegne av idrettens underledd, som har fått avslag. 

Avslagene for de heleide aksjeselskapene er begrunnet med at de ikke har tilstrekkelig grad 

av frivillig innsats ut i fra regnskaper, årsmeldinger og informasjon man har funnet på 

hjemmesidene. NIF mener dette blir formelt feil. Frivillig innsats bokføres ikke i regnskapet 

til aksjeselskaper. 

Dette dreier seg om heleide selskaper som inngår i en helhetlig virksomhet. NIF mener 

prinsipielt at det er den totale frivillige innsatsen i idrettslaget og dets underliggende ledd som 

må legges til grunn.  



Syv Friskis & Svettis-foreninger og syv rideklubber har fått avslag med henvisning til EØS-

regelverkets bestemmelser om konkurransevridende aktivitet. NIF kan ikke akseptere et 

generelt avslag av Friskis & Svettis-klubber fordi de driver godt tilrettelagt 

treningsvirksomhet for sine medlemmer. Det er deres formål som frivillige og 

medlemsbaserte idrettslag. Dette er tidligere blitt prøvet, og NIF forventer at dette 

respekteres.  

 

Det samme gjelder for rideklubbene. De er først og fremst avvist på grunnlag av at de leverer 

tjenester til omverden, som er direkte i konkurranse med private staller og rideskoler. NIF vil 

hevde at det er umulig å bestride at det ligger innenfor en rideklubbs kjernevirksomhet å tilby 

trening og opplæring i ridning, samt stell og oppstalling av medlemmenes hester.  

Det er Generalsekretærens vurdering at NIF nå må avvente Lotteri- og Stiftelsestilsynets svar, 

herunder de begrunnelsene de benytter. Det kan være avgjørende for fremtidig behandling av 

søknadene fra svært mange av våre organisasjonsledd. Det er særlig viktig å få avklart de 

fortolkingene som gjøres i forhold til regelverket for konkurranse innenfor EØS.  

 

 

O-sak E: OLT-prosessen og den videre implementeringen 

Idrettspresidenten ønsket toppidrettssjef Tore Øvrebø velkommen til Lillehammer, og han 

innledet videre til saken, hvor han henviste til brev fra generalsekretæren til særforbundene 

og idrettskretsene datert 13.02.2015. Brevet fremviste både status og den videre 

implementeringsplan. Idrettspresidenten sa også at det er naturlig at OLTs arbeid og 

prioriteringer står på agendaen i dialogmøtet medio april 2015.03.24 

 

Toppidrettssjefen ga en grundig redegjørelse for de prioriterte oppgavene ved OLT, både 

sentralt og regionalt. Han ga en redegjørelse for fordelingen av pengene til særforbundene, og 

de kriterier som gjelder for dette. 

 

Tore Øvrebø redegjorde for OLTs regionale virksomhet i Nord-Norge (Tromsø/Bodø), 

Trøndelag (Trondheim/Steinkjer), Vestlandet (Bergen), Sør/Vest (Stavanger), Sørlandet 

(agderfylkene) og Innlandet (Oppland/Hedmark). Øvrebø vektla den positive aktiviteten på 

alle disse stedene, og hab gjennomgikk den eksisterende kryssfinansiering som gjelder for 

OLTs regionale kompetansesentre, som nå teller seks sentre. I tillegg kommer den sentrale 

hovedsatsingen ved OLT Sognsvann, hvor selvsagt aktiviteten er størst. 

 

Toppidrettssjefen gjennomgikk også sammensetning av den nye ledergruppen ved OLT. I 

tillegg gikk han gjennom den prioriterte opptrappingen vedr. satsing på mennesker med 

nedsatt funksjonsevne, gjennom de økte midlene fra Kulturdepartementet. 

 

Idrettsstyret sa seg fornøyd med en grundig gjennomgang av toppidrettssjefen. 

 

 

O-sak F: Lotteri- og spillpolitikk 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

Regjeringens initiativ på spillsektoren kan undergrave den norske enerettsmodellen. En 

oppsplitting av de ulike lotteri- og spillrettighetene i det norske markedet, vil utfordre EØS-



reglementet og EFTA-domstolen. Norges idrettsforbund kan ikke støtte en liberalisering, som 

medfører risiko for at en meget velfungerende enerettsmodell avskaffes og tapes for alltid. 

Antall spillavhengige vil øke markert.  

 

NIF oversendte 4. februar 2015 NIFs rapport «Lotterier og pengespill i Norge» til 

Kulturdepartementet med et følgebrev som påpekte at man tilsynelatende diskuterer 

spørsmålet om nye lotterier utenfor Norsk Tipping, som om dette ikke vil rokke ved 

enerettsmodellen. Dette er et spørsmål som ikke lar seg avgjøre i Norge. NIF har, etter 

konsultasjoner med juridisk kompetanse på området, kommet til at man tvert i mot står i fare 

for å utfordre hele grunnlaget for en enerettsmodell i Norge ved å liberalisere lotteriene. 

Disse spørsmålene må derfor behandles innenfor rammen av en helhetlig statlig spillpolitikk. 

 

Videre påpekte NIF at Kulturdepartementet 26.03.2014 selv påpekte at lotterilovgivningen 

ikke kan vurderes isolert fra den øvrige reguleringen av spillmarkedet, og at lotteriregelverket 

utgjør en del av den helthetlige reguleringen av hele spillmarkedet i Norge, når KUD besvarte 

spørsmål fra EFTA-domstolen i 2014. Idrettsstyret vil følge disse sakene tett, og rette nye 

spørsmål til Kulturministeren. 

 

 

O-sak G: Utvikling av fagområdet – idrett for personer med nedsatt funksjonsevne 

Idrettens tradisjonelle rekrutteringsveier fungerer ikke optimalt i forhold til målgruppen 

mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det kreves et større sett av virkemidler og et spesielt 

nettverk for nå ut til potensielle utøvere med informasjon og motivering til å benytte et 

tilrettelagt lokalt aktivitetstilbud.  

 

I spillemiddelsøknaden for 2015 synliggjorde idretten denne utfordringen gjennom å søke om 

en øremerket rammetildeling på 20 millioner kroner til dette arbeidet. Søknaden ble innvilget 

fullt ut på dette punktet. Disse midlene kommer i tillegg til de midler som allerede brukes på 

målgruppen. 

 

Denne økte satsingen ble mulig da idretten fra og med 2015 mottar en større andel av 

tippemidlene.  

 

Målet er å få flere medlemmer med funksjonsnedsettelse i norsk idrett, og skape flere gode 

solide tilbud i idrettslagene. Skal en lykkes med dette må posten settes i en sammenheng med 

den øvrige satsing innenfor området. Generalsekretæren har satt i gang et arbeid for å sikre at 

disse midlene brukes best mulig, og vil legge frem en fordeling av midlene for NIFs 

presidentskap i nær fremtid. 

 

 

O-sak H: Idrettsstyrets representasjon 

Denne O-saken utgikk. 

 

 

 

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 46 (2011-2015) kl. 1645.  

 

Neste IS-møte avholdes i Oslo 26. mars 2015 kl. 0915. 


