
NORGES IDRETTSFORBUND 

OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE 

KOMITÉ 

Protokoll for 

Idrettsstyrets møte nr. 8 –2015- 2019 

9. og 10. mars 2016 

Stortinget/Holmenkollen Park Hotell 
Godkjent i IS-møte 9 (2015-2019) 

 

Sak 53: Protokoll fra IS-møte 6 og 7 (2015-2019). 

   Referat fra presidentskapsmøtet 04.02.2016  

Sak 54: Styrets Årsberetning 2015 

Sak 55: NIFs Årsregnskap 2015  

Sak 56: Enerettsmodellen  

Sak 57: NIFs innspill til "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk 

              aktivitet"  

Sak 58: Beregningsgrunnlag for tilskudd i 2016 over post 1, 2 og 3 

Sak 59: Barneidrettsbestemmelsene  

Sak 60: Benådningssøknad 

Sak 61: Midlertidig lovendring (§ 13-14) 

Sak 62: Statens forvaltningsreform og evt. strukturelle endringer i idretten 

 

Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret: 

 YOG 2016 Lillehammer  

 Idrettskretsenes historiske økonomiske utvikling  

 Oppfølging samhandling NIF – særforbundene/idrettskretsene 

 Internasjonale idrettsmesterskap i Norge  

 World Games Special Olympics  

 Verdier og kommunikasjon  

 NIFs flyktingefond  

 X-Games/antidopingspørsmål/idrettens eierskap til arrangementer  

 Arendalsuka  

 Krets- og særforbundsting  

 Boksing i OL 

 Organisasjonssaker 

 Forberedelser til OL/PL i Rio 2016/Nytt fra IOC 

 Eventuelt 

 Opplæringsloven 



Tilstede: 

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

Guri Ramtoft, Marcela Montserrat Fonseca Bustos (bortsett fra sakene 53, 56, 57, 59, 60 og 

61), Vibecke Sørensen, Sondre Sande Gullord, Sigbjørn Johnsen, Anne Berit Figenschau 

(bortsett fra sakene 54, 55,58 og 59), Gerhard Heiberg (bortsett fra sakene 54, 55, 58 og 59) 

Kjartan Haugen (vara for Ole Einar Bjørndalen), Jorodd Asphjell, Geir Johannessen, Inge 

Andersen, Magnus Sverdrup (referent). 

 

Forfall: 

Ole Einar Bjørndalen 

 

Idrettspresidenten åpnet IS-møte 8 (2015-2019), 09.04.2016, kl. 15.00. 

 

Møtet var vedtaksført. 

 

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

 

 

Sak 53: Protokoll fra IS-møte 6 og 7 (2015-2019) 

   Referat fra presidentskapsmøtet 04.02.2016. 

  

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte 6 (2015-2019) med de endringer som fremkom i 

møtet. 

 

Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte 7 (2015-2019). 

 

Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøtet 04.02.2016 til orientering, med de 

endringer som fremkom i møtet. 

 

 

Sak 54: Styrets Årsberetning 2015 

NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, presenterte forslaget til styrets årsberetning for 2015. 

 

Idrettsstyret gav enkelte innspill, som ble inkorporert i årsberetningen for 2015. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok styrets årsberetning for 2015 med de innspill som ble gitt i 

idrettsstyremøtet. 

 

 

Sak 55: Årsregnskap 2015 

NIFs økonomisjef Anita Pelsholen innledet til saken, og gjennomgikk årsregnskapet for 2015. 

 

Revisorene Torgeir Dahle og Elsie Tjeransen fra Deloitte var tilstede under saken, og gav 

uttrykk for at revisor har et meget godt samarbeid med NIFs administrative ledelse, og at det 

er en meget god kompetanse i NIFs økonomiavdeling. Revisor gav uttrykk for at det er 



gjennomgående meget høy kvalitet på økonomistyringen i NIF, og at NIF brukes som 

benchmark i deres arbeid med andre store selskaper og organisasjoner . 

 

Sum egenkapital i NIF pr. 31.12.2015, inkl. egenkapital med selvpålagte restriksjoner, 

kr. 15.125.000,-, er totalt kr.36.129.000,-. 

 

Etter disponering av selvpålagte restriksjoner, er den frie egenkapitalen økt med 

kr. 1.135.000,-. NIFs frie egenkapital er blitt økt fra kr. 19.868.000,- (pr. 31.12.2014) til 

kr. 21.003.000,- (pr. 31.12.2015). 

 

Årsresultatet viser -6.819.000,-, dette pga. avsetninger i balansen. Disse avsetningene ble 

Idrettsstyret orientert nærmere om.  

 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok følgende vedr. NIFs årsregnskap for 2015 (alle beløp i 1000 kr.):  

Sum egenkapital i NIF pr. 31.12.2015, inkl. egenkapital med selvpålagte restriksjoner, 

kr. 15.125, er totalt kr.36.129. 

Etter disponering av selvpålagte restriksjoner, er den frie egenkapitalen økt med 

kr. 1.135. NIFs frie egenkapital er blitt økt fra kr. 19.868 (pr. 31.12.2014) til 

kr. 21.003 (pr. 31.12.2015). 

Idrettsstyret godkjenner årsregnskapet for 2015 som viser et årsresultat på kr. -6.819. 

Idrettsstyret gjør følgende disponeringer: 

− Kr. 100 disponeres av den historiske egenkapitalen fra Norges Funksjonshemmedes 

    Idrettsforbund (NFI), som ble overført til NIF pr. 01.01.2008. 

− Kr. 3.832 disponeres av jubileumsgaven 

− Kr. 1.220 avsettes til vedlikehold av Idrettens hus. 

− Kr. 6.742 disponeres av avsetningen til IT-utvikling. 

− Kr 1.500 avsettes til ungdomsidrett inkl. arbeidet rundt ungdoms-OL 2016 

− Kr. 1.135 tilføres den frie egenkapitalen. 

 

 

Sak 56: Enerettsmodellen 

Idrettspresidenten innledet til saken.  

 

Med ref. til generalsekretærens orientering til Idrettsstyret i IS-møte 7 (2015-2019), så 

utfordres enerettsmodellen gjennom teknologi og internasjonalt eierskap av tv-kanalene. 

 

For å sikre at idrettsorganisasjonen har en klar bevissthet til disse utfordringene, og med tanke 

på at idretten bør samle seg om et sett med retningslinjer knyttet til avtaler mellom tv-

selskaper og idrettsorganisasjonen, er det Idrettsstyrets oppfatning at det bør nedsettes et 

utvalg for å jobbe med disse spørsmålene.  

 

Idrettsstyret understreket at utvalget bør ledes av en person uten et offentlig tilkjennegitt 

partipolitisk ståsted, og at utvalget bør ha medlemmer fra flere av de store særforbundene. 

 



Det var enighet om at spørsmålet om enerettsmodellen bør drøftes i en større sammenheng 

etter IS-møte 9 (2015-2019), hvor Lotteri- og stiftelsestilsynet vil gi Idrettsstyret en større 

grad av detaljinnsikt knyttet til juridiske utfordringer med utenlandske spillselskaper. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret gav Presidentskapet mandat til å nedsette et utvalg som skal se på retningslinjer 

for avtaler mellom tv-selskaper og idrettsorganisasjonen. 

 

 

Sak 57: NIFs innspill til «Bestemmelser om tilskudd anlegg for idrett og fysisk aktivitet» 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Kulturdepartementet (KUD) utgir hvert år «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og 

fysisk aktivitet». Her fastsettes regelverk og tilskuddssatser for spillemiddelordningen. 

 

NIF sendte et brev datert 8.02.2016 til alle særforbundene og idrettskretsene med forslag til 

endringer. Høringsfrist ble satt til 26. februar og det ble på vanlig måte også invitert til et 

innspillmøte. 

 

Idrettsstyret støttet generalsekretærens innstilling, men det ble understreket at innspillet vedr. 

padeltennis kun kan gjøres gjeldende etter at NIF formelt har godkjent dette som en 

idrettsgren. Pr. dags dato har ikke NIF mottatt formelle henvendelser vedr. dette fra noen 

særforbund. 

 

Videre understreket Idrettsstyret at det må gis støtte til idrettslag som gjennomfører tiltak 

knyttet til energi- og miljøbesparende tiltak (f.eks. utfasing av oljefyrer i klubbhus).  

 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok de enkelte punkter i generalsekretærens innstilling. 

 

 

Sak 58: Beregningsgrunnlag for tilskudd i 2016 over post 1, 2 og 3. 

NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken. 

 

Fordelingsmodellene for spillemidler til idrettskretsene over post 1 og særforbundene over 

post 2 og post 3 er i vesentlig grad basert på medlemstallene og aktivitetstallene fra 

idrettsregistreringen. 

 

Idrettstinget i 2015 vedtok imidlertid å samordne rapportering og søknader fra idrettslagene til 

NIF ved å flytte den årlige pliktige rapporteringen fra idrettslagene fra utgangen av januar til 

utgangen av april. 

 

Dette har som en konsekvens at datagrunnlaget fra medlemsrapporteringen ikke vil ferdig 

kontrollert og bekreftet før nærmere sommeren. 

 

Idrettsstyret mener det er riktig å benytte samme grunnlag til fordeling av spillemidler i 

2016 som i 2015 på de områdene hvor aktivitetstall eller medlemstall utgjør parameterne, dvs. 



tall pr. 31.12.2014. På områder hvor man har oppdaterte tall pr. 31.12.2015, som avholdte 

kurs, bør man benytte 2015-tall. 

 

På områder hvor man foretar en skjønnsmessig vurdering av status etter avsluttet driftsår, bør 

siste vurdering gjelde.  

 

Vedtak: 

1. Ved beregning av tilskudd til særforbundene og idrettskretsene i 2016 over post 1, 2 og 3 

skal medlemstallene og aktivitetstallene pr. 31.12.2014 benyttes. 

2. For øvrig skal oppdaterte tall og vurdering benyttes i tråd med tidligere praksis. 

 

 

Sak 59: Barneidrettsbestemmelsene 

NIFs juridiske sjef, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken. 

 

Norges Orienteringsforbund har i brev av 8. februar 2016 bedt Idrettsstyret avklare om det 

forbundet omtaler som «familiearrangementer» er omfattet av barneidrettsbestemmelsene. 

Forbundet anser at disse «familiearrangementene» ikke er av lik karakter som tradisjonelle 

konkurranser og cuper som kun er for barn, og at slike arrangementer bidrar til å opprettholde 

medlemsmassen i orienteringsforbundet. 

 

Det som er avgjørende for om et barns deltakelse i et arrangement er omfattet av 

barneidrettsbestemmelsene eller ikke, er innholdet i det aktuelle arrangementet barnet selv 

deltar i, dvs. om barnet deltar i en konkurranse. Det er derfor uten betydning hva som er 

formålet med arrangementet, hvilke omgivelser arrangementet skjer i, om andre 

familiemedlemmer deltar sammen med barnet, om dette bidrar til å opprettholde 

medlemsmassen i et forbund e.l. 

 

Barneidrettsbestemmelsene ble revidert av Idrettstinget i 2015. Adgangen til å gjøre 

unntak fra bestemmelsene er nå uttømmende regulert i punkt 4. Det er presisert i forarbeidene 

til bestemmelsene at det bare kan gjøres unntak, som er egnet til å realisere formålet med 

barneidrettsbestemmelsene. 

 

NIF vil konsultere Norges Orienteringsforbund med tanke på en klargjøring av 

barneidrettsbestemmelsenes anvendelse innenfor orienteringssporten.  

 

Generalsekretæren vil på et senere tidspunkt fremlegge en sak for diskusjon og refleksjon til 

Idrettsstyret knyttet til barneidrettsbestemmelsene.   

 

Vedtak: 

1. Til og med det året barnet fyller 12 år er det ikke anledning til å delta i konkurranser ut 

over det som fremgår av Bestemmelser om barneidrett. Norges Orienteringsforbunds 

«familiearrangementer» er omfattet av barneidrettsbestemmelsene dersom de inneholder 

konkurranser for barn. 

 

2. Det gis ikke dispensasjoner eller unntak fra barneidrettsbestemmelsene ut over det som 

følger av bestemmelsenes punkt 4, og det kan kun gjøres unntak som er egnet til å realisere 



formålet med barneidrettsbestemmelsene. Dersom Norges Orienteringsforbund mener det er 

nødvendig å ha særlige regler for barneidretten, må forbundet utarbeide egne regler som skal 

godkjennes av NIF. 

 

 

Sak 60: Benådningssøknad 

Idrettspresidenten innledet til saken.  

 

NIF har mottatt en benådningssøknad fra en tidligere utøver, som er dømt ved flere 

anledninger for brudd på dopingbestemmelsene.   

 

NIFs lov § 12-29 omhandler Idrettsstyrets adgang til å gi benådning; 

«Idrettsstyret kan etter søknad, når særlige omstendigheter taler for det, gi benådning for 

ilagt utelukkelse knyttet til retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv.» 

 

Begrepet «særlige omstendigheter» er ikke nærmere definert i loven, men det er åpenbart at 

ordlyden tilsier at det kun kan gis benådning i unntakstilfeller. 

 

NIFs dopingbestemmelser (kapittel 12) er basert på World Anti-Doping Code (WADC). 

WADC inneholder ingen benådningsadgang, men WADA har akseptert at NIF har beholdt en 

rett til å gi benådning også etter implementeringen av WADC i 2003. Av hensyn til et 

harmonisert internasjonalt antidopingregelverk bør imidlertid Idrettsstyret også av den grunn 

være svært tilbakeholdent med å gi benådning. 

 

Det foreligger liten, og heller ikke entydig praksis i benådningssaker. Etter det 

generalsekretæren er kjent med har Idrettsstyret kun behandlet to benådningssøknader i 

dopingsaker de siste ti årene. Ingen av søknadene ble innvilget. 

 

Idrettsstyret var tydelige på at det ikke innvilges benådninger i denne typen saker. Norsk 

idretts verdimessige ståsted knyttet til kampen for de rene utøverne er ufravikelig.  

 

Vedtak:  

Idrettsstyret gir ikke angjeldende utøver benådning etter NIFs lov § 12-29.  

 

 

Sak 61: Midlertidig lovendring (§13-4) 

NIFs juridiske sjef, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken. 

 

Det er Idrettsstyret som vurderer om det foreligger særlige hensyn som tilsier en midlertidig 

lovendring. Formålet med lovendringen er å tydeliggjøre forskjellen mellom den organiserte 

idretten og kommersielle aktører, at endringen er politisk nødvendig og at lovendringen bør 

gjennomføres så raskt som mulig. Kravet til særlige hensyn er følgelig oppfylt. 

 

Vedtak:  

Med hjemmel i NIFs lov § 1-5 (2) vedtar Idrettsstyret midlertidig lovendring i  

NIFs lov § 13-4. 

Sak 62: Statens forvaltningsreform og evt. strukturelle endringer i idretten 



NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken. 

 

Våren 2014 fastslo Stortinget om den igangsatte kommunereformen, at det i Norge fortsatt 

skal være et folkevalgt mellomnivå. Det er i dag flere kommuner som har vedtatt 

sammenslåing eller kommuner er allerede sammenslått.  

 

I den pågående forvaltningsreformen til staten er det viktig at idrettskretsene og idrettsrådene, 

som har direkte dialog og samhandling med de offentlige forvaltningsapparatet vurderer å 

tilpasse seg endringer i denne strukturen raskest mulig. Dette er forankret i idrettspolitisk 

dokument (IPD) pkt. 7.1.1 c), som fastslår at idretten skal gjennomføre strukturelle endringer 

for å tilpasse organisasjonen til statens forvaltningsreform. 

 

En klar styrke for dagens idrettskretsstruktur er at den er et fellesledd for idretten innen sitt 

fylke. Den fremstår i dag som sterk og enhetlig, og en må til enhver tid derfor søke å unngå å 

komme i en situasjon at det er to idrettskretser som arbeider opp mot én og samme 

fylkeskommune. 

 

Generalsekretæren understreket at dette er et saksfelt som vil avstedkomme betydelig debatt i 

norsk idrett. Det er viktig å ta idrettskretsenes egenart og regionale posisjon på alvor. Videre 

er det viktig at evt. regionaliseringsprosesser må komme som et resultat av en ønsket prosess i 

den enkelte region/fylke.   

 

Vedtak: 

1. Det er et mål at norsk idrett til enhver tid er organisert på en måte som ivaretar 

hensynet  til godt samarbeid med den offentlige forvaltningen, samt en 

organiseringsform som setter idrettsaktiviteten i sentrum. 

2. Idrettsorganisasjonen bør, i lys av statens forvaltningsreform, fortløpende 

gjennomføre nødvendige tilpasninger i takt med eventuelle endringer i den offentlige 

organiseringen lokalt og regionalt. 

3. Det forutsettes at eksisterende styrer i berørte organisasjoner (idrettskretser eller              

idrettsråd) skal, straks en strukturell endring er vedtatt i det offentliges organisering, 

oppnevne representanter til en felles arbeidsgruppe blant de berørte organisasjonene 

for å vurdere strukturelle endringer regionalt. 

4. Arbeidsgruppene skal ha som oppdrag å utrede administrative og organisatoriske 

           løsninger på de utfordringene som følger av endringene og utarbeide forslag til nye 

           vedtekter. 

5. Idrettskretsene har et ansvar for idrettsrådenes organisering og lover. NIF har et 

           tilsvarende oppfølgingsansvar for idrettskretsenes organisering og lover. 

 

 

 

Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret: 

 YOG 2016 

NIFs kommunikasjonsrådgiver, Karl Filip Singdahlsen, orienterte Idrettsstyret om den 

kommunikasjonsmessige historien knyttet til YOG 2016. Singdahlsen var sentral i 

arbeidet knyttet til det strategiske kommunikasjonsarbeidet ifm. YOG 2016 på 

Lillehammer. 



 

Noen tall som illustrerer hvilken suksess YOG 2016 var kommunikasjonsmessig; både 

nasjonalt og internasjonalt: 

 

 
 

Gerhard Heiberg kunne for øvrig opplyse at IOC-president Thomas Bach overfor sine 

kolleger i IOC Executive Board har omtalt YOG 2016 på Lillehammer som 

«outstanding».  

 

I tillegg har NIF mottatt positive og hyggelige meldinger og brev fra både IOC-

medlemmer og fra IOC. 

 

 

 IK historiske økonomiske utvikling 

Denne saken vil det bli orientert om på et senere styremøte. 

 

 

 Oppfølging samhandling NIF – særforbundene/idrettskretsene 

NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte i saken. 

 

Det er nå satt opp et årshjul for dialog og samhandling med særforbundene og 

idrettskretsene, med spesifikke temaer til diskusjon. Dette ble gjennomgått i 

styremøtet. 

 

Idrettsstyret er klare på at antall fellesmøter må holdes på et fornuftig nivå.  

 

 

 Internasjonale idrettsmesterskap i Norge  

Som en oppfølging av sak F i presidentskapets møte 04.02.2016, arbeider nå 

administrasjonen med å kartlegge fremtidige internasjonale idrettsmesterskap i Norge. 

 

Pr. dags dato er følgende mesterskap registrert (ingen uttømmende liste): 



 
 

 

 

 World Games Special Olympics  

Representanter fra Special Olympics International var i siste del av Ungdoms-OL på 

besøk på Lillehammer. Dette gjaldt Chairman/President Tim Shriver, Chief, Strategic 

Properties Peter Wheeler og Senior Director Aase Torheim. 

 

Det fremstår som tydelig at Special Olympics International og 

Lillehammer kommune har et ønske om at Norge påtar seg ansvaret med å arrangere 

World Winter Games i Norge. Dette vil i så fall kunne være sammenfallende med 

intensjoner i den nåværende regjeringsplattformen fra Sundvolden. 

 

Utvalget for Special Olympics Norge, vedtok i sitt møte 08.04.2016 å løfte en sak til 

Idrettsstyret med tanke på at Norge skal arrangere World Winter Games Special 

Olympics i 2021. Saken ble konkret fremmet at utvalgets nestleder, Bjug Ringstad. 

Denne saken vil bli behandlet i IS-møte 9 (2015-2019).  

 

 

 Verdier og kommunikasjon 

2. visepresident, Oddvar Johan Jensen, redegjorde for prinsipper for godt styrearbeid, 

herunder at Idrettsstyret skal ha en partipolitisk nøytral profil, at Idrettspolitisk 

Dokument (IPD) skal være styrende, og at Idrettsstyret og generalsekretæren skal ha 

en fornuftig og hensiktsmessig dialog. 

 

Idrettsstyret er innforstått med de representasjonsoppgaver som følger av å ha et 

oppfølgingsansvar for enkelte særforbund og idrettskretser.  

 

 

 NIFs flyktningefond 

NIF har nå igangsatt en ny søknadsrunde for idrettslag som ønsker å gjøre en innsats 

for å integrere, inkludere og aktivisere unge asylsøkere og flykninger i Norge. 

Søknadsfristen er 13.03.2016. Pr. dags dato har NIF mottatt over 200 søknader til 

fondet i denne nye søknadsrunden. 

 

I 2015 fordelte NIF kr. 1,2 millioner kroner til 92 idrettslag landet 

rundt til dette formålet. Over 3000 flyktninger har blitt aktivisert gjennom fondet. De 

aller fleste idrettslag skal videreføre aktiviteten.  

 

Pr. tiden har NIF mottatt midler fra følgende med tanke på fordeling i 2016: 



- IOC: 1,3 millioner 

- Gjensidigestiftelsen: 1,66 millioner 

- Kulturdepartementet: kr 500.000,- 

 

I tillegg har NIF søkt IMDi om kr. 500.000,-, og UDI om 3 millioner kroner til 

formålet i 2016. Det foreligger ikke svar på disse søknadene pr. dags dato. 

 

NIF hadde for øvrig under Ungdoms-OL aktiviteter for tre mottak. Dette ble svært 

godt mottatt både blant ungdommene som var med, samtidig har dette også blitt 

informert om i UDI-systemet. 

 

 

 X-Games/antidopingspørsmål/idrettens eierskap til arrangementer 

Det fremstår som tydelig at kommersielle krefter i større og større grad ser et  

potensiale til å arrangere idrettsarrangementer – ut fra økonomiske hensyn. Noe saken 

vedr. X-Games i Oslo viser. Oslo kommune bevilget 42 millioner kroner til dette 

arrangementet, som det viste seg at arrangementseierne, ESPN og Disney Corporation, 

ikke ønsket å overholde WADA-koden.  

 

 

NIF sendte 01.03.2016 ut et brev til alle landets kommuner og fylker for å informere 

om den organiserte idrettens ståsted knyttet til eierskap av idrettsarrangementer 

 

NIF vurderer sammen med Antidoping Norge og Norges Skiforbund å arrangere et 

seminar 22.04.2016 med arbeidstittelen «Å sikre rene idrettsarrangementer i Norge». 

 

 

 Arendalsuka 

Arendalsuka er en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og 

næringsliv møter hverandre og møter folk for debatt og utforming av politikk. 

 

Idrettsstyremedlem Sigbjørn Johnsen representerer NIF i debatten om situasjonen 

knyttet til internasjonal idrett.  

 

 

 Krets- og særforbundsting 

Idrettsstyret gjennomgikk representasjon fra idrettsstyremedlemmer på kommende 

idrettskrets- og særforbundsting. 

 

 

 Boksing i OL 

IOC har nå gitt det Internasjonale Amatørbokseforbundet (AIBA) grønt lys til at 

boksing under sommer-OL, for menn, kan skje uten bruk av hjelm. IOC bekreftet dette 

tirsdag 01.03.2016. 

 

Det vil fortsatt være påbudt med hjelm for kvinnelige boksere under OL. 



 

NIF vil ta initiativ til et møte med Bokseforbundet for å bli informert nærmere i saken. 

 

 

 Organisasjonssaker 

NIFs ass. generalsekretær orienterte om ulike organisasjonsmessige saksforhold i 

idrettsorganisasjonen. 

 

Når det gjelder saken knyttet til «AS-modellen» i regi av Fotballforbundet, så er målet 

å avklare dette på Idrettstinget i 2019. Fotballforbundet har gitt uttrykk for at de ikke 

ønsker å utfordre den frivillige organisasjonsmodellen.  

 

NIF har mottatt bekymringsmeldinger fra skyttermiljøet knyttet til miljøer som driver 

med såkalt «dynamisk skyting». NIF har dialog med Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) 

og Skytterforbundet i saken. Det må innhentes mer faktagrunnlag i denne saken. 

 

Videre ble det gitt en orientering rundt utfordringene knyttet til økonomiske og 

organisatoriske forhold i Norges Cricketforbund. NIF vil oppfordre Crickettinget 

medio mars 2016 til å verne om et demokratisk styresett, som norsk idretts ledelse kan 

ha tillit til.  

 

 

 Forberedelser til OL/PL i Rio 2016/Nytt fra IOC 

Toppidrettssjefen orienterte Idrettsstyret om forberedelsene til OL og Paralympics i 

Rio 2016. Den overordnede resultatmessige målsettingen er at Norge skal gjøre det 

bedre enn i OL og PL i London i 2012.  

 

Toppidrettssjefen gjennomgikk blant annet uttakskriteriene for Rio 2016, hvor en 

dokumentert plasseringsmulighet blant de 12 beste og grundige diskusjoner med de 

angjeldende særforbundene er sentrale bestanddeler.  

 

I IS-møte 9 (2015-2019) vil generalsekretæren tilrettelegge for en nærmere 

gjennomgang av status i arbeidet med en evt. realisering av prosjektet «Campus 

Sognsvann». 

 

Idrettsstyremedlem og IOC-medlem Gerhard Heiberg orienterte om siste nytt fra IOC, 

herunder om status i planleggingen av OL i Rio i 2016.   

 

Videre orientere Heiberg om status i spørsmål knyttet til doping i internasjonal idrett, 

og at IOC og CAS nå tar grep rundt muligheter for å intervenere mot utøvere ifm. OL i 

Rio 

 

Det ble også orientert om status i prosessen knyttet til OL/PL 2024, hvor det nå 

gjenstår fire byer (Roma, Paris, Los Angeles og Budapest).  

 

 Heiberg orienterte også Idrettsstyret om de endringer som IOC har gjort med tanke på  



 både søknadsprosesser, og for å skape en langt større grad av konseptuell fleksibilitet  

 for de byer som ønsker å søke om OL/PL. Blant annet har IOC åpnet for større grad av  

 geografisk spredning av øvelser i vertslandet. En vertsnasjon/nasjonal Olympisk  

 komité har også muligheten til å påvirke øvelsesprogrammet ifm. «sitt» OL. Blant 

 annet har det i forbindelse med Tokyo 2020 blitt foreslått å legge til fem idretter som  

 har en særlig appell hos vertsnasjonen. 

 

Heiberg orienterte også om at IOC nå har en så solid økonomi, at arrangøren av OL 

2022 (Beijing) etter alt å dømme vil motta et IOC-tilskudd på rundt 8,5 mrd. NOK. 

For 2026 ventes dette tallet å kunne øke til 10 – 15 mrd. NOK.  

 

Idrettsstyret ba generalsekretæren om å legge til rette for en prinsippdebatt i 

Idrettsstyret knyttet til en mulig fremtidig norsk OL-søknad.  

 

 

 Opplæringsloven 

NIF er kjent  med at Regjeringen endrer forskriften til opplæringsloven fra skoleåret 

2016/2017 og innfører regel om 10 % fravær på videregående skole. 

 

Denne nye fraværsgrensen på 10% i videregående skole fra høsten 2016 omtales ikke, 

og vil heller ikke endre dagens ordninger for permisjoner vedr. idrettsfravær. 

 

NIF er kjent med at det i løpet av våren 2016 kommer et forslag fra 

Utdanningsdirektoratet knyttet til hvordan den nye regelen skal praktiseres. 

 

 

 

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte 8 (2015-2019) 10.03.2016 kl. 13.00. 

Neste IS-møte avholdes i Førde 14. og 15.04.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


