
 

 
 
 
 
 

 
 

PROTOKOLL 
Idrettsstyremøte, nr. 16 (2019- 2021) 
15. desember 2020, Scandic Oslo Airport / Teams 
 
   
Deltok:  
Fra idrettsstyret: Berit Kjøll, Vibecke Sørensen, Johann Olav Koss, Elisabeth Faret, 
Emilie Zakariassen Hansen, Erik Unaas, Kathe Langvik, Kristin Kloster Aasen, 
Sebastian Henriksen, Sondre Sande Gullord, Zaineb Al-Samarai. 
 
Teams: Astrid Strandbu, Ole Jørstad og Øyvind Watterdal (vara for Astrid Uhrenholdt 
Jacobsen). 
 
Forfall: Astrid Uhrenholdt Jacobsen 
 
Fra NIFs administrasjon: Karen Kvalevåg, Henriette Hillstad Thune, Tord Jordet, Finn 
Aagaard (ikke sak 139d og 140), Magnus Sverdrup (ikke sak 139d og 140) og Anne 
Kristine Soltvedt (referent - ikke sak 139d og 140). 
 
Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 16 (2019-2021) 15. desember 2020 kl. 09.00.  
 
Det kom ingen innvendinger til sakliste og innkallingen. Møtet var vedtaksført.  

 
Det ble gjort habilitetsvurderinger knyttet til O-sak d) og sak 140. Disse sakene er 
unntatt offentlighet. Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til de øvrige sakene som 
lå til behandling.   
 
 
 

 Sak 137: Nytt antidopingregelverk 
  

Leder av juridisk avdeling Henriette Hillestad Thune redegjorde for status i arbeidet 
med nytt antidopingregelverk. 
 
Vedtak: 
 
1. Idrettsstyret vedtar ny § 12-1, jf. NIFs lov § 1-5 (2), som lyder:  

«§ 12-1. Antidopingregelverk  
Målet med idrettens antidopingarbeid er å sikre utøverne rett til å delta i en 
dopingfri idrett. Doping er forbudt etter idrettens antidopingregelverk, som skal 
være i samsvar med WADAs bindende regler, herunder World Anti-Doping Code. 
Regelverket vedtas av Idrettstinget, eventuelt av Idrettsstyret iht. NIFs lov § 1-5.»  
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Øvrige deler av NIFs lov kapittel 12 oppheves.  
2. Idrettsstyret vedtar nytt antidopingregelverk med hjemmel i ny § 12-1.  
3. Idrettsstyret samtykker til at Norges Rytterforbund og Norges 

Hundekjørerforbund benytter Stiftelsen Antidoping Norges påtalenemnd som 
påtaleorgan i saker iht. World Anti-Doping Code artikkel 16, jf. NIFs lov § 11-12 
(1).  

4. Vedtaket trer i kraft med virkning fra og med 01.01.2021.  
5. Generalsekretæren fikk fullmakt til å gjøre ev. nødvendige justeringer i idrettens 

antidopingregelverk på bakgrunn av WADAs bebudede tilbakemeldinger på NIFs 
innspill av 10.12.2020.  

 
 
  
Sak 138: Overtredelsesgebyr fra Datatilsynet 
 
Leder av NIF digital, Pål Kristen Rønnevik, innledet til saken med å gjennomgå 
hendelsesforløpet som førte til illeggelse av overtredelsesgebyret fra Datatilsynet, og hva som 
har blitt gjort for å forsterke internkontoll på området og nye rutiner, ref. møte 8 (2019-2021), 
17. mars 2020, sak 68 Orienterinssak l).  

NIF tar Datatilsynets vurderinger med hensyn til de faktiske og juridiske forhold til 
etterretning, men stiller spørsmål ved gebyrets størrelse og Datatilsynets begrunnelse for 
dette.  
 
 
Vedtak: 

1. Idrettsstyret ber generalsekretæren gå i dialog med Datatilsynet angående 
overtredelsesgebyrets størrelse.  

2. Idrettsstyret tar for øvrig saken til orientering, og understreker at de 
læringspunkter som ligger i denne saken blir tatt med videre i idrettens 
digitaliseringsarbeid.  

 
 
 
Sak 139: Orienteringssaker 
 
 
a) Tildeling av spillemidler til idrettsorganisasjonen for 2021 
 
Kulturdepartementet tildelte spillemidler til idrettsorganisasjonen for 2021 i Statsråd fredag 
11. desember 2020. Totalt fikk idrettsorganisasjonen tildelt 750 millioner kroner. Tross en 
økning på alle poster, innebærer tildelingen i realiteten et kutt på post 1, da NIF både må 
dekke utgiftene til Statens pensjonskasse og arbeidet med digitalisering av ordinær drift på 
post 1.  
 
Idrettsstyret bemerket at tildelingen over post 1 gjør det særlig krevende å nå 
idrettsorganisasjonens ambisjoner for digitaliseringsarbeidet, som en samlet idrettsbevegelse 
har løftet fram som et prioritert fellesidrettslig tiltak. Generalsekretæren har skriftlig bedt om 
møte med Kulturdepartements administrative ledelse for å diskutere tildelingen for 2021. 
Idrettspresidenten vil følge opp dette i separat dialog med politisk ledelse i 
Kulturdepartementet. 
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b) Status for NIFs markedsarbeid 
 
Leder av virksomhetsområdet Marked, kommunikasjon og arrangement, Rune Midthaug, viste 
til den skriftlige orienteringen om NIFs markedsarbeid. Generalsekretæren vil komme tilbake 
med en nærmere orientering om dette arbeidet i styremøtet 19. januar 2021 i forbindelse med 
budsjettbehandlingen 
 
c) E-sport  
 
Generalsekretæren og idrettsstyremedlemmene Ole Jørstad og Emilie Zakariassen Hansen 
(medlemmer av den styreoppnevnte arbeidsgruppen, ref. sak 113, møte 15 (2019-2021)  
15. oktober 2020) ga Idrettsstyret en orientering om arbeidet med e-sport.  
 
Norges idrettsforbund er kjent med at Norges e-sportforbund planlegger å søke om opptak 
som særforbund på Idrettstinget 2021. 
 
Vedtak: 

1. Idrettsstyret tok sakene til orientering.  
 
 
d) Personalsak – UNNTATT OFFENTLIGHET 
 
 
 
Sak 140: Organisasjonssak – UNNTATT OFFENTLIGHET 
 
 
 
 
Neste styremøte avholdes 19. januar 2021. 
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