
 

 
 
 
 
 

 
 
PROTOKOLL 
Ekstraordinært idrettsstyremøte nr. 9 (2019- 2021) 
26. mars 2020, Teams 
 
   
Deltok:  
Fra idrettsstyret: Berit Kjøll, Johann Olav Koss, Astrid Strandbu, Astrid Uhrenholdt 
Jacobsen, Elisabeth Faret, Emilie Zakariassen Hansen, Erik Unaas, Ole Jørstad, Kathe 
Langvik, Kristin Kloster Aasen (ikke sak 73a og 74), Sebastian Henriksen, Sondre 
Sande Gullord, Zaineb Al-Samarai. 

 
Fra NIFs administrasjon: Karen Kvalevåg, Finn Aagaard, Magnus Sverdrup og Anne 
Kristine Soltvedt (referent). 

 
Meldt forfall:  

 Vibecke Sørensen 
 
Presidenten åpnet det ekstraordinære idrettsstyremøte nr. 9 (2019-2021)  
26. mars 2020 kl. 13.00. Møtet ble gjennomført på teams. 
 
Møtet var vedtaksført. Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten. 

 
Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling i dette 
styremøtet.   
 
 
 
Sak 72: Konsekvenser for NIF av korona-situasjoner 
 
Generalsekretær Karen Kvalevåg innledet til saken og redegjorde innledningsvis for 
hvordan korona-situasjonen håndteres i særforbundene.  
 
Generalsekretæren har nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra NIFs 
ledergruppe som skal se på hvilke konsekvenser koronasituasjonen har for NIF. 
Arbeidsgruppen ledes av Rune Midthaug, leder for marked, kommunikasjon og 
arrangement. Rune Midthaug redegjorde for arbeidsgruppens arbeid og for innholdet i 
notatet som er sendt idrettsstyret. 
 
Vedtak: 

1. Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens fremlagte tiltaksplan, og ba 
generalsektæren holde Idrettsstyret oppdatert dersom det kommer vesentlige 
endringer. 

 



 
 

PROTOKOLL – Ekstraordinært idrettsstyremøte nr. 9 (2019 – 2021) 
26. mars 2020, Teams 

 
Sak 73: Orienteringssaker 
 
a) OL og Paralympics i Tokyo  
 
Toppidrettssjef Tore Øvrebø gjennomgikk notatet til Idrettsstyret fra Olympiatoppen om de 
umiddelbare konsekvensene av utsettelsen av De olympiske og paralympiske leker i Tokyo, og 
hvordan Olympiatoppen vil følge opp særforbund og utøvere i situasjonen som har oppstått. 
 
Idrettspresidenten orienterte også om møtet hun har hatt med NIFs utøverkomité og de 
bekymringene utøverkomiteen har i denne situasjonen. Denne bekymringen resulterte i at 
Idrettsstyret løftet sak 74. 
 
Videre ble Idrettsstyret orientert om korrespondansen med IOC og IPC, samt de møtene NIF 
har deltatt på med IOC og som skal avholdes i nær framtid i sakens anledning.  
 
 
 
b) Idrettspolitisk påvirkning   
 
Idrettspresidenten redegjorde for status i det idrettspolitiske arbeidet og generalsekretæren 
redegjorde for arbeidet med å samle inn data og kartlegge hvordan idrettsorganisasjonen 
rammes av korona-situasjonen, samt hvilke muligheter NIF ser fremover.   

 
I tillegg til å jobbe politisk for å få dekket tap for idrettsorganisasjonen diskuterte idrettsstyret 
muligheten for å etablere en “task force” for å få på plass ekstra midler fra andre aktører for å 
minimere tapet for idrettens organisasjonsledd og best mulig tilrettelegge for idrettsglede for 
alle etter endt karantenetid.  

 

c) Kommunikasjonspolicy    
 
Kommunikasjonssjef Finn Aagaard redegjorde for NIFs kommunikasjonsprinsipper og ga en 
status i kommunikasjonsarbeidet. 
 
 
d) Møteplasser for Idrettsstyret  
 
Generalsekretæren orienterte om hvilke møteplasser som blir avholdt for Idrettsstyret fram til 
neste ordinære styremøte. 

- 2. april – Siste nytt fra B&K 
- 15. april – Siste nytt fra B&K 
- 6. mai – Siste nytt fra B&K  
- 18.-19. mai – Idrettsstyremøte  

Når det gjelder NIFs Ledermøte 2020 har NIF fått utsatt beslutningen, ref. 
avbestillingstidspunkt med tanke på hotellet, til medio april. 

 
Vedtak: 

1. Idrettsstyret tok sakene til orientering 
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Sak 74: Etablering av utvalg for kartlegging av sentrale rammebetingelser for 
norske toppidrettsutøvere 
 
 
Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtok at det skal etableres et utvalg som skal kartlegge og belyse 
sentrale rammebetingelser for norske toppidrettsutøvere 

2. Utvalget skal bestå av inntil fem personer og skal ledes av NIFs 2. visepresident. 
Lederen av NIFs utøverkomité og toppidrettssjefen skal delta i utvalget. 

3. Generalsekretæren skal, sammen med utvalgets leder, utforme utvalgets endelige 
sammensetning og utvalgets mandat. 

 


	PROTOKOLL
	Ekstraordinært idrettsstyremøte nr. 9 (2019- 2021)
	26. mars 2020, Teams

