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Tilstede: 

Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Marit Roland Udnæs,  

Sigbjørn Johnsen (unntatt Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret), Guri Ramtoft, 

Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Vibecke Sørensen, Anne Berit Figenschau,  

Sondre Sande Gullord (unntatt Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret),  

Kjartan Haugen ([unntatt IS-sak 31]vara for Ole Einar Bjørndalen), Jorodd Asphjell  

(unntatt Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret), Geir Johannessen,  

Inge Andersen, Magnus Sverdrup (referent). 

 

Forfall: Gerhard Heiberg, Ole Einar Bjørndalen 

 

Idrettspresidenten åpnet IS-møte 5 (2015-2019) kl. 09.15. 

 

Møtet var vedtaksført. 

 

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

 

 

Sak 31: Protokoll IS-møte 4 (2015-2019). Referat presidentskapsmøte 23.11.2015  

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte 4 (2015-2019) med de endringer som fremkom i 

møtet. 

 

Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøtet 23.11.2015 til orientering. 

 

 

Sak 32: Oppfølging Idrettspolitisk Dokument 2015-2019 

Idrettspresidenten innledet til saken.  

 

Med ref. IS-møte 2, sak 12 (2015-2019) orienterte NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, 

Idrettsstyret om status i oppfølgingen av Idrettspolitisk Dokument 2015-2019.  

 

Det ble understreket at Idrettsstyret må ha et helhetlig budskap og debatt knyttet til idrettens 

finansiering, hvor det fremkommer en tydelig prioritering fra idrettens side som er forankret i 

organisasjonen – herunder i spørsmålet knyttet til momskompensasjonsordninger og 

anleggsmidler lokalt 

 

Idrettsstyret ønsker en grundig diskusjon knyttet til arbeidet med Campus Sognsvann. Det 

operasjonelle ansvaret legges under generalsekretæren. 

 

Videre var Idrettsstyret enige om at spørsmålet knyttet til treningsledsager for personer med 

sterkt nedsatt funksjonsevne blir et viktig men krevende område å jobbe videre med. Det er 

naturlig at NIF inngår en dialog med Kommunenes Sentralforbund i dette spørsmålet.  

 



NIF vil ta kontakt med alle de politiske partiene med tanke på å gi innspill til partienes 

programmer for Stortingsvalget i 2017. 

 

Idrettsstyret var tydelige på at NIF skal prioritere kjerneoppgaver. Dette innebærer at NIF som 

en hovedregel ikke skal etablere selskapsstruktukturer knyttet til f.eks. media/kommunikasjon 

og idrettsarrangementer/events.  

 

Vedtak: 

Idrettsstyret tok planen for tiltak i 2016 til orientering. 

 

 

Sak 33: Utvalg for evaluering av idrettens felles IKT-tjenester 

Idrettspresidenten innledet. 

 

Norges Fotballforbund fremmet forslag til Idrettstinget 2015 om å nedsette en gruppe til å 

vurdere fremtidig strategi og organisering av idrettens IKT-tjenester. Vedtaket lød som følger: 

«Idrettsstyret skal snarest nedsette en gruppe med representanter fra ledelsen i NIFs 

administrasjon, idrettskretser og særforbund for å vurdere fremtidig strategi og 

organisering av idrettens IKT tjenester. Arbeidsgruppen skal ledes av representant fra 

Idrettsstyret og gruppen velger selv hvilke fagpersoner en bruker som rådgivere. 

Idrettsstyret skal fremlegge en rapport til Ledermøtet i 2016 med konkrete forslag til 

eventuelle justeringer av strategi og organisering.» 

 

IKT-spørsmålet har over lang tid vært oppe til diskusjon i idrettsorganisasjonen. På dette 

feltet er det viktig å videreutvikle en helhetlig og strategisk faglig tilnærming. Ved de tilfeller 

hvor idrettens IT-systemer har blitt eksternt evaluert, har det fremkommet gode resultater 

både relatert til kvalitet og kostnadseffektivitet på NIFs IT-virksomhet. 

 

Utvalget sammensettes med ett idrettsstyremedlem (leder), en administrativ leder fra NIFs 

administrasjon, en administrativ leder fra idrettskrets, to særforbundspresidenter, to 

administrative ledere fra særforbund, to eksterne konsulenter, samt en ansatt sekretær med 

relevant kompetanse. 

 

De eksterne rådgiverne i utvalget er ikke selv potensielle tilbydere, og har ikke økonomiske 

interesser knyttet til valgene som skal treffes. Utvalget vil selv utpeke disse to eksterne 

konsulentene. 

 

Idrettsstyremedlem Anne Berit Figenschau trer inn i utvalget fra Idrettsstyret som leder. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret oppnevner følgende evalueringsutvalg for felles IKT-tjenester: Anne Berit 

Figenschau (Idrettsstyremedlem og Utvalgsleder), Geir Johannessen (Ass. 

Organisasjonssjef i NIF), Runar Sveen (Organisasjonssjef i Akershus idrettskrets), 

Gisle Jentoft (President i Norges Tennisforbund), Morten Søgård (President i Norge 



Curlingforbund), Lotte Frost (Kommunikasjons- og markedssjef i Norges 

Bedriftsidrettsforbund), Stig Quille (Fung. Organisasjonssjef i Norges 

håndballforbund), Henning Enersen (Innleid konsulent, sekretær). Utvalget supplerer 

seg selv med to eksterne IT-faglige rådgivere. 

 

2. Utvalgets gis følgende mandat: Evalueringsutvalget skal a) gjennomgå og vurdere 

dagens felles IKT-tjenester i lys av organisasjonsleddenes samlede behov, og vurdere 

tjenestekvalitet og kostnadsnivå i forhold til relevante referanser, b) på fritt grunnlag 

vurdere hvordan norsk idrett bør forholde seg til utsetting av hele eller deler av IKT-

leveransene som alternativ til interne leveranser, og c)vurdere fremtidig mål, strategi 

og organisering av idrettens IKT-tjenester og legge til rette for en åpen debatt på 

Ledermøtet i 2016. 

 

 

Sak 34: NIFs Flyktningefond 

NIFs utviklingssjef, Anja Veum, innledet til saken. 

 

Totalt vil det komme rundt 40000 flyktninger til Norge i 2015, og det er forventet at det 

fortsatt vil komme et stort antall flyktninger til Norge de neste årene. En stor andel av disse 

vil være enslige mindreårige (15 til 18 år), som bor i egne mottak. 

 

Idrettsstyret vedtok i IS-møte nr.2 (2015-2019) å avsette kr 500 000,- relatert til idrettens 

innsats for å integrere denne gruppen i lokalsamfunnet og for å bistå med god og meningsfull 

aktivitet på mottak landet rundt. NIF valgte å bruke midlene fra Inkludering og 

mangfoldsdirektoratet (IMDi), kr 200 000,- til fondet. I tillegg bidro Kavlifondet med  

kr 500 000,- til fondet. 

 

Så langt har 92 klubber mottatt midler, og NIF har her et nært samarbeid med bl.a. Røde Kors 

og med særforbund som har engasjert seg i saken (herunder Norges Fotballforbund).  

 

For 2016 har NIF fått bekreftet at IOC bidrar med 150.000 USD (ca. kr. 1,3 mill.) og at 

Gjensidigestiftelsen bidrar med kr. 1,66 mill. I tillegg vil KUD bidra med totalt kr. 13,5 mill. 

til ordningen med Inkludering i idrettslag, og det foreligger en intensjonsavtale med IMDi om 

et tilskudd på i størrelsesorden 200.000 – 300.000,- for 2016.  

 

Det er nå et behov for at det jobbes politisk for å sikre forutsigbare offentlige tilskudd til 

idrettens flyktningarbeid, samt for å sette dette arbeidet bedre i system internt i 

idrettsorganisasjonen. Dette vil kreve at det avsettes administrative ressurser til oppfølging, og 

generalsekretæren følger opp dette. 

 

Generalsekretæren viste for øvrig til brev fra IOC, hvor det opplyses at statsløse flyktninger 

kan få delta i OL under IOCs flagg.  

 

 



Vedtak: 

Idrettsstyret ba generalsekretæren om å arbeide videre med et langsiktig og bærekraftig 

finansielt grunnlag for en faglig og administrativ utvikling av dette området. 

 

 

Sak 35: Enerettsmodell – lokal oppfølging 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Det er en grunnleggende forutsetning for medlemskap og deltakelse i norsk idrett, at man 

respekterer idrettens regelverk og demokratiske vedtak, og opptrer i samsvar med idrettens 

verdier. Når Idrettstinget enstemmig har vedtatt at det ønsker å bevare og styrke 

enerettsmodellen, mener Idrettsstyret at det er en illojal handling mot norsk idrett å 

bidra til å fremme ulovlige pengespill. Dette omfatter blant annet å motta økonomisk bidrag 

fra, eller å samarbeide med, selskaper som tilbyr ulovlige pengespill, eller å markedsføre eller 

videreformidle slike pengespill. 

 

Alle organisasjonsledd har derfor et selvstendig ansvar for å sørge for at medlemskap, 

representasjon, tillitsverv og oppgaver forøvrig, er forbeholdt personer og organisasjonsledd 

som ikke bryter idrettens regelverk, undergraver demokratisk fattede vedtak eller på annen 

måte opptrer illojalt overfor norsk idrett. Dette kan f.eks. bety at styret i et idrettslag må treffe 

beslutning om å frata en person medlemskapet i idrettslaget, eller at styret i et 

organisasjonsledd må vedta å reise sak for NIFs domsutvalg mot en person for brudd på 

straffebestemmelsene. 

 

Vedtak: 

1. Det en grunnleggende forutsetning for medlemskap og deltakelse i norsk idrett, å opptre 

lojalt i samsvar med idrettens verdigrunnlag, regelverk og demokratisk fattede vedtak. Det 

påhviler alle organisasjonsledd å sørge for at medlemskap, representasjon, tillitsverv og 

oppgaver forøvrig, er forbeholdt personer og organisasjonsledd som respekterer dette.  

 

2. Det er en klar illojal handling mot norsk idrett å fremme ulovlige pengespill i Norge, 

herunder å samarbeide med og/eller fremme interesser for selskaper som tilbyr slike 

pengespill. 

 

 

Sak 36: Modell for tildeling av rammetilskudd til idrettskretsene 

Med ref. til Idrettstinget 2015, sak 12, og til IS-sak nr. 5 i IS-møte nr. 1 (2015-2019), innledet 

generalsekretæren til saken.  

 

Idrettskretsene etablerte selv våren 2014 en arbeidsgruppe med forankring i kretsledermøtene 

for å se nærmere på en ny rammetilskuddsmodell for idrettskretsene. Arbeidsgruppen 

utarbeidet forslag til tre modeller for fordeling av rammetilskuddet, og disse modellene ble 

oversendt Idrettsstyret (2011-2015) i januar 2015. Idrettsstyret (2011-2015) fremmet så en sak 



til Idrettstinget 2015. Idrettstinget vedtok enstemmig at Idrettsstyret fikk fullmakt til å utforme 

ordningene for fordeling av spillemidler til idrettskretsene over post 1. 

 

Saken ble første gang behandlet av dagens Idrettsstyre i IS-møte 1, sak 5 (2015-2019). 

 

Det har vært krevende å få idrettskretsene til å samles om én modell.  

 

Følgende prinsipper ligger til grunn for den nye fordelingsmodellen, som skal innfases med 

halv virkning i 2016 og med full virkning fra 2017: 

 

 Et grunntilskudd skal sikre et sett basisfunksjoner, men må ikke settes så høyt at 

muligheten til å ta hensyn til organisasjonsleddenes ulike størrelse og 

oppfølgingsansvar bortfaller. Det anses derfor riktig å begrense grunntilskuddet til 60 

prosent. 

 

 Et organisasjonstilskudd bør fordeles med grunnlag i det konkrete oppfølgingsansvaret 

idrettskretsene har iht. NIFs lov og Idrettspolitisk dokument, dvs. antall idrettslag og 

idrettsråd. Rammen bør være 35 prosent. 

 

 Tilskuddet for utjevning av reisekostnader bør baseres på et objektivt grunnlag. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets utjevningsfaktor for reisekostnader 

mellom fylkeskommunene fremstår som et naturlig valg. Sammenholdt med 

idrettskretsenes faktiske reisekostnader i 2014, blir 5 prosent en tilstrekkelig ramme å 

fordele. 

 

Langtidsbudsjettet for NIF, vedtatt på Idrettstinget i 2015, skal ligge til grunn. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtar at det totale rammetilskuddet til idrettskretsene fordeles slik: 

a) Et grunntilskudd på 60 prosent. 

b) Et organisasjonstilskudd på 35 prosent, fordelt med 90 prosent ut fra antall    

idrettslag og 10 prosent ut fra antall idrettsråd/tilsvarende. 

c) Et tilskudd på 5 prosent for å utjevne geografiske ulikheter. 

 

2. Overgangen til ny modell tas over to år, med 50 prosent endring i 2016 og resterende 

    endring fra 2017. 

 

 

Sak 37: Organisasjonssaker 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

For å effektivt kunne følge opp organisasjonen, ref. IS-sak 35, gir Idrettsstyret  

generalsekretæren delegert myndighet til å kunne påtale brudd på NIFs straffebestemmelser.  

 

Presidentskapet skal alltid varsles før påtalebegjæring inngis. 



 

Det er dessuten behov for å delegere myndighet til generalsekretæren til å gi dispensasjon til 

avvikende regnskapsår. I tillegg er det avdekket et avvik i delegasjonen mht. NIFs lov § 2-4 

(4) og særforbundenes mulighet til å følge opp egne særkretser/regioner. 

 

Idrettsstyret delegerer kun myndighet og ikke ansvar, og har gjennom delegasjonsvedtaket 

ikke frasagt seg retten til selv å utøve den delegerte myndigheten. Generalsekretæren skal 

under utøvelsen av sin myndighet iht. delegasjonsreglementet påse at alle saker som etter 

NIFs forhold må anses å være av uvanlig art, ha stor betydning eller er av viktig prinsipiell 

idrettspolitisk karakter, alltid behandles av Idrettsstyret. 

 

Vedtak: 

1. Særforbund gis myndighet etter NIFs lov § 2-4 (4) til å pålegge særkretser/regioner å 

    oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt årsmøte/ting eller foreta ny 

    oppnevning. 

 

2. Generalsekretæren i NIF gis myndighet til å avgjøre dispensasjonssøknader etter NIFs lov 

    § 2-11 (1). 

 

3. Generalsekretæren i NIF gis myndighet til å påtale forhold til NIFs domsutvalg etter NIFs 

    lov § 11-12 (1). Før påtale inngis, skal presidentskapet varsles. 

 

 

Sak 38: Opptak av ny deltaker i konsernkontoordningen 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

DnB ASA krever at Idrettsstyret godkjenner opptak av nye deltagere i 

konsernkontoordningen. 

 

På bakgrunn av regionstyrets vedtak om deltakelse i konsernkontosystemet, har 

Norges Volleyballforbund Region Øst søkt om å bli tatt opp som deltager i 

konsernkontosystemet. 

 

Idrettsstyret har ingen anmerkninger til dette. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret godkjenner at Norges Volleyballforbund Region Øst blir ny deltager i 

konsernkontosystemet, som er inngått mellom Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité og DnB ASA, basert på konsernkontoavtalen og deltagererklæring 

mellom partene. 

 

 

 

 



 

Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret: 

 

 YOG 2016 

Jan Tore Mehren fra LYOGOC orienterte Idrettsstyret i denne saken.   

 

LYOGOC har nå mottatt 7190 søknader om å få være frivillig under Ungdoms-OL 

2016, hvorav ca. 3100 søknader er fra 81 land utenfor Norge. Totalt er det behov for 

3050 frivillige under arrangementet, hvorav 500 skal være internasjonale frivillige. 

 

Det skal være 50 % av hvert kjønn blant de frivillige, og så langt er 56 % under 30 år.  

 

Det vil bli gjennomført et eget opplæringsprogram for ca. utenlandske 25 frivillige.  

 

Videre ble Idrettsstyret orientert om situasjonen knyttet til ivaretakelsen av 

sikkerheten under arrangementet, og generalsekretæren orienterte om relevante 

representasjonsoppgaver for Idrettsstyret under Ungdoms-OL.   

 

 Høringer knyttet til spillpolitikk, enerettsmodellen og knockoutforskrift 

Når det gjelder spørsmålet om Extrastiftelsens og dets plass i den norske 

spillpolitikken, så har NIF har hele tiden støttet at Extrastiftelsen skal inngå i 

tippenøkkelen. Dette vil sørge for en betydelig grad av forutsigbarhet for inntektene til 

overskuddsmottakerne fra spillet.  

 

Denne saken blir behandlet i Stortinget 09.12.2015.  

 

01.12.2015 leverte NIF sitt høringssvar til Kulturdepartementet vedr. enerettsmodell. 

NIFs standpunkt i denne saken er kjent for alle politiske beslutningstakere, blant annet 

gjennom NIFs innspill til de siste årenes statsbudsjettbehandlinger. 

 

Når det gjelder høring fra Kulturdepartementet vedr. knockoutforskriften, så 

angjelder dette to høringer. Den ene, som gjelder opprettelsen av en egen klagenemnd, 

er avsluttet. Den andre høringen inneholder ulike endringsforslag, bl.a.; 

- Søker må kunne håndheve og sanksjonere konkurransereglement og de 

sikkerhetsbestemmelser som det søkes om godkjenning av. 

- Godkjenningsnemndakan føre tilsyn med kampaktiviteter som står oppført 

på kampaktivitetslisten og kan innhente fagkyndig bistand ifm. 

søknadsbehandling. 

- NIF ikke lenger høringsinstans i godkjenningssaker. 

- Det kan gis godkjenning som løper inntil videre. Krav om årlige rapportering. 

 

NIFs innvendinger er at de ikke har hørt på oss når det sies at idrettsspesifikke hensyn 

skal ivaretas innenfor kampidrettene – det er kun boksesporten som er hensyntatt. 

 



 

 Grenseløse idrettsdager 

«Grenseløse idrettsdager», som ble arrangert fra 14. oktober til 14. november, bygget 

videre på arrangementene som ble avholdt høsten 2013 og 2014. 

 

I perioden ble det gjennomført arrangementer følgende steder: Arendal, Kristiansand, 

Skien, Nærbø, Drammen, Sarpsborg, Førde, Oslo, Gjøvik, Bergen, Steinkjer, Molde, 

Trondheim, Tromsø og Bodø. Til sammen deltok det ca 1800 personer med 

funksjonsnedsettelse. Noe som er en fin økning fra arrangementene i 2014 (ca 1200 

deltagere fordelt på like mange arrangementer). I tillegg deltok ca 2300 mennesker i 

arrangørstab, hjelpere, assistenter og medelever for deltagerne. 

 

Generalsekretæren understreket at prosjektet «Grenseløse idrettsdager» er en stor 

suksess. 

 

 

 Antidoping i et internasjonalt perspektiv 

Daglig leder Anders Solheim og spesialrådgiver Rune Andersen i Antidoping Norge 

orienterte om organisasjonens nye strategi, visuell profil og endringer i 

antidopingprogrammet for norsk idrett som følge av WADAs reviderte internasjonale 

bestemmelser.  

 

I dag omfattes cirka 1850 utøvere av  det som iht regelverk defineres som nasjonale 

topputøvere, mens om lag 150 utøvere har daglig meldeplikt. Det stilles krav til mer 

omfattende analyse av hver enkelt prøve og økt fokus på etterforskning av potensielle 

brudd på dopingbestemmelsene. Antidoping Norge har for 2016 søkt om 34 millioner 

kroner i tilskudd fra Kulturdepartementet.  

  

I tillegg til det løpende arbeidet i norsk idrett, har Antidoping Norge gitt stor prioritet 

til det internasjonale antidopingarbeidet for å bidra til like vilkår i internasjonale 

konkurranser. Dette innebærer at vi fra norsk side har sentrale roller i WADA, IAAFs 

oppfølging av russisk friidrett, Europarådet, IOCs oppfølging av sommer OL 2016, 

Cycling Anti-Doping Foundation, UEFA og bistand til land som Kina, Tyrkia og 

Kenya. 

 

 

 Vare- og tjenestemomsordningen 

Årets tildeling av momskompensasjon på varer og tjenester vil bli foretatt av 

Lotteritilsynet 10.12.2015. 

 

 

 Statsbudsjett 2016 

Det endelige statsbudsjettet for 2016 ble lagt fram 23.11.2015. 

Noen poster i det nye forslaget som har konsekvens for idretten: 



- Det er foreslått ytterligere 5 millioner kroner til andre internasjonale sykkelritt i 

tillegg til de 15 millionene som var avsatt til Arctic Race of Norway. 

- 2,5 millioner kroner til dekning av politikostnader for barne- og 

ungdomssykkelritt. 

- Det er avsatt 30 millioner kroner til arbeid med flyktninger og nylig bosatte i 

kommunene. Innretningen på disse pengene er foreløpig uklar.  

 

 

 Bardufosstun: 

Bardufosstun idrettssenter er heleid av NIF. Det er opprettet et aksjeselskap som står 

for driften. 

 

Bardufosstun har hatt en god økonomisk utvikling, og har levert positivt driftsresultat 

når NIFs driftstilskudd til vedlikehold av eiendommen hensyntas. 2015 ser også 

lovende ut med et overskudd etter andre tertial, og det vil bli satt ny omsetningsrekord 

på Bardufosstun i 2015. De foregående Idrettsstyrene har jevnlig prioritert 

økonomiske tilskudd til Bardufosstun over flere år, noe som har bidratt til en viktig 

økonomisk forutsigbarhet for drift og utvikling av dette idrettssenteret. Idretten i 

Nord-Norge har støttet denne prioriteringen fra NIFs side. 

 

Det pågår en betydelig infrastrukturutvikling i indre Troms og Målselv kommune, noe 

som Bardufosstun profiterer på.  

 

Det vil i løpet av 1. kvartal 2016 bli fremlagt en utredning knyttet til behov for 

ytterligere utbygging av overnattingskapasiteten for Bardufosstun.  

 

Videre ordinær økonomisk støtte til Bardufosstun vil bli behandlet ordinært som en 

del av budsjettet for 2016. I tillegg vil generalsekretæren komme tilbake til 

Idrettsstyret vedrørende fremtidige utviklingsplaner. 

 

 

 Campus Sognsvann/Toppidrettssaker 

Toppidrettssjef Tore Øvrebø orienterte om status i arbeidet med Campus Sognsvann. I 

det videre arbeidet er det viktig også å ta hensyn til behovene til Norges 

Idrettshøgskole (NIH) og lokalidretten i Oslo.  

 

NIF har gjennomført en kartlegging, hvor 33 særforbund har gitt innspill. Det blir 

viktig i den videre planleggingen å sikre at et evt. Campus Sognsvann blir en god 

faglig møtearena på tvers av idrettene.  

 

Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret med en plan for det videre 

arbeidet, både operativt, planleggingsmessig og økonomisk. 

 



Videre orienterte toppidrettssjefen om prestasjonsmålene for OL og Paralympics i Rio 

i 2016, og hvilken prosess som ligger til grunn for målene som er satt. 

 

Det ble også orientert om forberedelsene til OL/PL i 2018 i PyeongChang.  

 

I tillegg fikk Idrettsstyret en status i planene for den norske troppen til YOG 

Lillehammer 2016.  

 

 

 IPC General Assembly i Mexico 

Norge var representert på IPC GA med følgende representanter: 

- Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Idrettsstyret 

- Terje Roel, STIK 

- Arnfinn Vik, NIFs administrasjon 

 

Totalt var 300 delegater og observatører representert i Mexico 

 

Marcela Montserrat Fonseca Bustos orienterte Idrettsstyret fra møtet i Mexico. 

 

Det var ikke valg ved denne GA´en. Valget på ny president om to år blir viktig. Det er 

viktig at Europa står samlet i dette arbeidet. Det er derfor nedsatt en gruppe som 

jobber med europeiske kandidater.  

 

IPC har for øvrig per tiden en stabil og god økonomi. 

 

 

 Representasjon OL/PL Rio 2016 og OL/PL PyeongChang 2018  

Idrettsstyrets fikk en orientering angående representasjon for OL/PL 2016 og 2018. 

Det er viktig at det er en god og representativ balanse relatert til representasjon i hhv. 

OL og PL.   

 

 

For øvrig orienterte generalsekretæren om at Regjeringen, i anledning 25-årsjubileet 

for Kongen og Dronningen som Kongepar 17.01.2016, har bedt NIF om å bidra til at 

det Slottplassen denne dagen blir preget av idrett og aktiviteter for barn og unge. NIF 

har iverksatt et samarbeid med blant annet flere særforbund, LYOGOC og 

Skiforeningen for å få alt på plass til jubileumsdagen.  

 

 

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte 5 (2015-2019) kl. 1600. 

Neste møte i Idrettsstyret avholdes i Oslo 26.01.2016. 


