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Tilstede: 

Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Vibecke Sørensen, Guri Ramtoft, 

Sondre Sande Gullord, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Sigbjørn Johnsen, Marit Roland 

Udnæs, Anne Berit Figenschau, Jorodd Asphjell, Kjartan Haugen, Mads Andreassen (vara for 

Geir Johannessen), Inge Andersen, Magnus Sverdrup (referent). 

 

Forfall: 

Gerhard Heiberg, Geir Johannessen. 

 

Idrettspresidenten åpnet Idrettsstyrets telefonmøte (2015-2019) kl. 15.00. 

 

Møtet var vedtaksført. 

 

Idrettsstyrets medlemmer hadde ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saken som lå til 

behandling i dette styremøtet.  

 

 

Sak 104: Oppfølging av Bernander-utvalget 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Bernander-utvalgets rapport «Innsyn, åpenhet og tillit» ble lagt frem offentlig 03.10.2016. 

Oppfølgingen av rapporten vil bli behandlet på IS-møte nr. 14 (2015-2019), 04.11.2016. 

 

NIFs presidentskap hadde oppfølging av ovennevnte rapport på agendaen til sitt møte 

04.10.2016. Idrettspresidenten innkalte Idrettsstyret til dette telefonmøtet for å sikre god 

informasjon om, og forankring av, NIFs videre oppfølging av rapporten.  

 

1. visepresident Kristin Kloster Aasen redegjorde innledningsvis for bakgrunnen for 

presidentskapets initiativ til å etablere en arbeidsgruppe, som kun har til formål å fremskaffe 

et faktagrunnlag knyttet til Bernander-utvalgets ulike anbefalinger – et faktagrunnlag som skal 

ligge til grunn for Idrettsstyrets videre idrettspolitiske behandling av saken i  

IS-møte nr. 14 (2015-2019).  

 

Idrettsstyret diskuterte presidentskapets initiativ, og alle idrettsstyremedlemmene som var 

tilstede la frem sitt syn i saken. 

 

Idrettsstyret var enige om at det nedsettes et faglig arbeidsutvalg, hvor følgende 

idrettsstyremedlemmer skal delta: 

 Kristin Kloster Aasen 

 Vibecke Sørensen 

 Sigbjørn Johnsen 

 Sondre Sande Gullord 

 

Videre var Idrettsstyret enige om at generalsekretæren skal delta i arbeidsgruppen. 

Generalsekretæren vil supplere med de relevante faglige administrative ressurser som må til, 

for at arbeidsgruppen skal kunne fremlegge et så godt faglig fundert saksgrunnlag i saken som 

mulig. 

 



Det gjøres oppmerksom på at idrettsstyremedlem Anne Berit Figenschau også ble forespurt 

om å delta i arbeidsgruppen. Figenschau gjorde det klart at hun på grunn av andre 

arbeidsmessige forpliktelser, ikke hadde anledning til å delta.  

 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som kun har til formål å fremskaffe 

et faktagrunnlag knyttet til Bernander-utvalgets ulike anbefalinger. Dette faktagrunnlaget 

skal ligge til grunn for saksfremleggelsen for Idrettsstyrets videre behandling av saken i  

IS-møte 14 (2015-2019). 

 

Arbeidsgruppen består av følgende personer: 

 Kristin Kloster Aasen 

 Vibecke Sørensen 

 Sigbjørn Johnsen 

 Sondre Sande Gullord 

 Inge Andersen 

 

Generalsekretæren fikk mandat til å supplere med de relevante faglige administrative 

ressurser som må til for at arbeidsgruppen skal kunne fremlegge et så godt faglig fundert 

saksgrunnlag i saken som mulig. 

 

 

 

 

 


