
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL  
Idrettsstyrets møte nr. 2, 18. august 2021 (2021 - 2023)  
Løvlia Skistue  
 
 
Deltok:  
Berit Kjøll, Astrid Strandbu (bortsett fra sakene 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 og 21), Elisabeth 
Faret, Sara Stokken Rott, Erik Unaas, Ole Jørstad, Zaineb Al-Samarai, Sebastian Henriksen, 
Marco Elsafadi (bortsett fra sakene 16, 17, 18, 21 og 22), Åsmund Sæbøe, Kristin Kloster 
Aasen og Øyvind Watterdal (vara for Astrid Uhrenholdt Jacobsen).  
 
Fra administrasjonen: Rune Midthaug, Magnus Sverdrup (referent), Finn Aagaard og 
påtroppende generalsekretær Nils Einar Aas.  
 
Meldt forfall: 
Vibecke Sørensen, Sondre Sande Gullord og Astrid Uhrenholdt Jacobsen 
 
Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 2 (2021-2023) 18. august 2021 kl. 10.30.  
 
Møtet var vedtaksført. Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.  
 
 

 

Sak 14 - Godkjenne innkalling, sakliste, protokoller, referater  

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Vedtak: 

1. Innkallingen ble godkjent. 

2. Saklisten ble godkjent. 

3. Idrettsstyret godkjente protokollen fra idrettsstyrets møte nr. 1, 24. juni 2021 (2021-

2023) med de endringer som fremkom i møtet. 

 

 



 

 

Sak 15: Nasjonal prioriteringsliste anlegg 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Fung. Generalsekretær, Rune Midthaug, orienterte videre i saken. 

 

Et viktig element i NIFs anleggsstrategi er å arbeide for at staten skal etablere et 

anleggspolitisk program innenfor spillemidlene. Programmet er omtalt som tiltak 2.4, og i 

kapittel 5 i Idretten skal!, og det er vedtatt at idretten skal arbeide for at programmet tilføres 

1,2 milliarder kroner og ha en varighet på seks år.  

 

NIF har i denne anledningen bedt om innspill fra idrettskretsene og særforbundene knyttet 

til hvilke anlegg som er strategisk viktige, og som således bør omfattes av en slik 

programsatsing. Idrettsstyret fikk seg presentert innspillene som har kommet, og 

generalsekretærens faglige anbefaling om hvilke anlegg som bør prioriteres med tanke på å 

sende en liste som nå skal sendes ut på høring i organisasjonen.  

 

Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens anbefaling, og legger til grunn at høringen blir 

behandlet på tillitsvalgtnivå i særforbundene og idrettskretsene. 

 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret sender forslag til nasjonal prioriteringsliste på høring blant 

idrettskretser og særforbund. Høringsfristen settes til 15. november.  

2. Tilbakemeldingen skal være basert på et formelt vedtak i det enkelte 

organisasjonsledd. 

 

 

Sak 16: Oppnevnelser fra idrettsstyret 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Leder av NIFs internasjonale avdeling, Magnus Sverdrup, orienterte videre i saken. 

 

Arbeidsgruppen for en etisk og trygg idrett er sammensatt med representanter fra juridisk 

avdeling, fra organisasjonsavdelingen og fra breddeidrett. Fra idrettsstyret fulgte 

idrettsstyremedlem Astrid Strandbu og daværende 2. visepresident Johann Olav Koss 

arbeidet i idrettstingperioden 2019-2021. Johann Olav Koss har trådt ut av idrettsstyret, og 

det er behov for å supplere arbeidsgruppen med en ny idrettsstyrerepresentant for perioden 

fram til Idrettstinget i 2023. Generalsekretærens forslag til ny representant er Kristin Kloster 

Aasen. Hennes kandidatur fremmes på bakgrunn av hennes inngående internasjonale 

kjennskap til dette saksfeltet, samt hennes juridiske bakgrunn.  

 

Idrettsstyret sluttet seg til denne anbefalingen, og understreket at Kloster Aasens 

internasjonale innsikt og erfaring gjennom sin posisjon i IOC er svært relevant og ønsket inn i 

denne typen arbeid. 

 

Utvalget for idrett for utviklingshemmede (UIU) oppnevnes av idrettsstyret for 2-årige 

perioder, som sammenfaller med tingperiodene. Utvalget rapporterer til Idrettsstyret via 

NIFs generalsekretær. 

 

Ett av utvalgsmedlemmene, Åse Torheim, har nå trukket seg fra utvalget og et nytt medlem 

skal oppnevnes.  



 

 

De øvrige medlemmene av utvalget har for øvrig alle ønsket å fortsette, og deres respektive 

særforbund har bekreftet at det er ønskelig. 

 

Som erstatter for Åse Torheim foreslår generalsekretæren Anne Ragnhild Kroken, som er 

fremmet av Norges Skiforbund. Idrettsstyret sluttet seg til dette, samt at de øvrige 

utvalgsmedlemmene re-oppnevnes for inneværende tingperiode (2021-2023).  

 

Idrettsstyret gav for øvrig generalsekretæren fullmakt til å supplere med en ev. faglig 

kompetent kandidat med minoritetsbakgrunn til dette utvalget. 

 

Idrettsstyret vedtok i sak 325 i møte nr. 38, 27. september 2018 (2015-2019) å etablere et 

idrettsmedisinsk etikkutvalg. Mandatperioden til NIFs idrettsmedisinsk etikkutvalg gikk 

egentlig ut ved årsskiftet 2020/2021, men pga. behovet for å se deres arbeid i sammenheng 

med NIFs arbeid vedr. en etisk og trygg idrett har en ny oppnevning blitt satt på vent. Alle de 

sittende medlemmene har takket ja til å re-oppnevnes, bortsett fra representanten fra NIFs 

utøverkomité, Lena Schrøder. Generalsekretæren finner det naturlig at utøverkomiteen selv 

utpeker et nytt medlem til idrettsmedisinsk etikkutvalg.  

 

Idrettsstyret sluttet seg til dette. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret oppnevner idrettsstyremedlem Kristin Kloster Aasen som nytt medlem 

til arbeidsgruppa etisk og trygg idrett for inneværende tingperiode. 

2. Idrettsstyret oppnevner Anne Ragnhild Kroken fra Norges Skiforbund som nytt 

medlem i utvalg for idrett for utviklingshemmede (UIU), og re-oppnevner de øvrige 

utvalgsmedlemmene for inneværende tingperiode (2021-2023). 

3. Idrettsstyret re-oppnevnte medlemmene for Idrettsmedisinsk etikkutvalg for en ny 

toårs-periode (2021-2023). 

 

 

Sak 17: Nominering av Terje Roel - Den europeiske paralympiske komité 

Idrettspresident Berit Kjøll, samt idrettsstyremedlemmene Zaineb Al-Samarai, Sebastian 

Henriksen og Elisabeth Faret, fratrådte ved behandlingen av denne saken. 

Idrettsstyremedlem Erik Unaas var styrets møteleder under behandlingen av sak 17. 

 

Leder av NIFs internasjonale avdeling, Magnus Sverdrup, orienterte i saken. 

 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) ønsker å videreføre og 

styrke sin posisjon i internasjonale idrettsorganisasjoner, herunder i paralympiske 

paraplyorganisasjoner. Idrettsstyret sluttet seg derfor til generalsekretærens innstilling om å 

nominere Terje Roel til posisjonen som visepresident eller ordinært styremedlem i Den 

europeiske paralympiske komité (EPC). 

 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret beslutter at Terje Jentoft Roel fremmes som kandidat til 

visepresidentverv og styremedlem i European Paralympic Committee (EPC) for 

perioden 2021-2025 på EPCs generalforsamling i november 2021. 

 

 

 



 

 

Sak 18: Evaluering av forvaltningsordningene 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Fung. generalsekretær, Rune Midthaug, og leder av NIFs kommunikasjonsavdeling, Finn 

Aagaard, orienterte videre i saken. 

 

Oppfølgingen av denne saken har vært gjenstand for behandling og diskusjon i idrettsstyret 

ved en rekke anledninger; først i IS-møte 31 (2015-2019), 26. april 2018, sak 286, og senest i 

møte 1 (2021-2023) 24. juni 2021, sak 7. 

 

NIF har gjennomført en spørreundersøkelse blant alle særforbundene for å kartlegge deres 

syn på grad av solidaritet i modellene, samt forslag til vekting av aldersgrupper. 49 av 55 

særforbund har besvart undersøkelsen. 

 

Det er fra NIFs side utarbeidet en faglig vurdering av vektingen, og gjennomført en 

konsekvensutredning som redegjør for de økonomiske effektene for de enkelte særforbund 

med utgangspunkt i foreslått vekting som idrettsstyret vedtok i 2019, samt ulike varianter av 

solidaritet.  

 

Vektingen er vurdert opp mot de overordnede føringene i den statlige idrettspolitikken, og   

vekting av aldersgruppene utover barn og unge (6-19 år) er problematisk gitt føringen i den 

statlige idrettspolitikken. Her må derfor norsk idrett være med å påvirke myndighetene når 

en ny idrettsmelding skal utarbeides slik at livslang idrett, som er vedtatt i Idretten Vil, også 

reflekteres i de statlige prioriteringene på idrettsområdet. 

 

I spørsmålet om organisasjonsmessig nøytralitet, var det enighet i idrettsstyret om at dette 

skal behandles sammen med evalueringens fase 2, som omhandler samarbeidsformer og 

allianser mellom særforbund. Det skal nedsettes en arbeidsgruppe bestående av 

representanter for særforbundene, idrettsstyret og NIFs administrasjon. Arbeidsgruppens 

sammensetning, mandat og videre prosess fremlegges i idrettsstyremøtet 23. september 

2021. 

 

Vedtak: 

      1.   Idrettsstyret vedtar at vekting for post 2 og post 3 skal være følgende:  

a) Post 2 (grunntilskudd til særforbund): 0-5 år:0. 6-12 år: 3. 13-19 år: 7.  

     20-25 år: 3. 26+ år:1  

b) Post 3 (barn, ungdom- og breddeidrett): 0-5 år: 0. 6-12 år: 4. 13-19 år: 6.  

     20-25 år: 1. 26+ år: 0  

2. Idrettsstyret vedtar at dagens solidariske modell videreføres som den er. 

Idrettsstyret ber administrasjonen gjøre en vurdering av om bruken av det 

solidariske prinsippet på post 3 bør likestilles post 2. 

3. Idrettsstyret tar generalsekretærens forslag til kommunikasjonsplan til orientering. 

4. Idrettsstyret vedtar at spørsmålet om organisasjonsmessig nøytralitet behandles 

sammen med evalueringens fase 2, som omhandler samarbeidsformer og allianser 

mellom særforbund. Idrettsstyret stiller seg bak generalsekretærens fremlagte plan 

for dette arbeidet ved at det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av 

representanter for særforbundene, idrettsstyret og NIFs administrasjon. 

Arbeidsgruppens sammensetning, mandat og videre prosess fremlegges i 

idrettsstyremøtet 23. september 2021. 

 

 



 

 

Sak 19: Prosess nytt nasjonalt toppidrettssenter 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Toppidrettssjef Tore Øvrebø orienterte videre i saken. 

 

 

Kulturdepartementet har nå bevilget 18 mill. kr. til fasen fram til entreprenørkontrakt, og 

målet er å få nytt nasjonalt toppidrettssenter med i statsbudsjettet for 2023 og utvikle et 

endelig anbudsgrunnlag for iverksettelse av bygging. 

 

Toppidrettssjefen presenterte hovedpunkter og milepæler med tanke på den videre 

fremdriften i prosjektet, samt prosjektets organisering. 

 

Det er nå etablert en styringsgruppe for den videre prosessen. Leder av gruppen er Inge 

Hansen, medlemmer er Berit Kjøll, Tore Øvrebø, Lars Tore Ronglan (rektor ved NIH) og 

Øystein Trøseid (bygg-teknisk ekspert).  

 

Hovedpunkter og milepæler i fremdriften: 

• NT skal levere en troverdig kostnadsramme til KUD innen 15.11.2021.  

• En kvalitetssikret, bindende kostnadsramme skal være utarbeidet og klar i mars 2022 

• Forankre prosjektet politisk og administrativt i Oslo Kommune - få godkjent 
rammesøknad i Oslo Kommune    

• Utvikle anbudsgrunnlag for iverksettelse 
 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret stiller seg bak den fremlagte fremdriftsplan for realisering av et nytt 

nasjonalt toppidrettssenter. 

 

 

Sak 20: OL/PL-sondering 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Idrettsstyremedlem og IOC-medlem Kristin Kloster Aasen orienterte om hvordan prosessene 

ved tildeling av fremtidige OL og PL nå ser ut. 

 

Spørsmålet om et evt. fremtidig OL/PL i Norge ble behandlet på Idrettstinget 2019, ref. 

forslag 8.1 («Mandat til å gjøre sonderinger med tanke på å avklare vilje til å arrangere 

olympiske og paralympiske leker i Norge i fremtiden»). 

 

Det ble i sak 36 i styremøte nr. 5, 20.-21. november 2019 (2019-2021), vedtatt å nedsette et 

eget utvalg, med representasjon fra Idrettsstyret, særforbund og idrettskretser, ledet av en 

ekstern ressurs. Det ble også vedtatt et mandat til et slik utvalg i ovennevnte styresak. 

 

Idrettsstyret var enige om å nedsette en arbeidsgruppe bestående av Zaineb Al-Samarai, Erik 

Unaas, Ole Jørstad og Marco Elsafadi. Arbeidsgruppen skal utarbeide en konkret plan for 

hvordan idrettsstyret best kan forankre faktagrunnlaget rundt prosessene ved tildeling av 

fremtidige OL og PL i egen organisasjon. Arbeidsgruppen skal gi sine innspill på dette til 

generalsekretæren, som vil fremlegge dette på styremøtet 23. september 2021. 

 

Vedtak: 



 

 

1. Idrettsstyret besluttet å konkretisere faktagrunnlaget med egen organisasjon samt 

fremlegge en skisse til videre prosess til neste idrettsstyremøte 23. september. 

 

 

Sak 21: Idrettens Hus 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Fung. Generalsekretær, Rune Midthaug, orienterte videre i saken. 

 

Idrettsstyret ble presentert status i prosessen med å fremforhandle en god langsiktig løsning 

på markedsmessige gunstige vilkår for Idrettens Hus. Det ble også gitt informasjon knyttet til 

viktige premisser og krav for NIF i slike forhandlinger, samt viktige milepæler i den videre 

prosessen. 

 

Endelig kontraktsforslag skal forelegges idrettsstyret senest i styremøtet 15./16 november 

2021.  

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret ber generalsekretæren videreføre forhandlingene med Ullevaal Stadion 

AS med mål om å få fremforhandle en langsiktig avtale (5-10 år) på 

markedsmessige vilkår og som ivaretar de overordnede innspill som særforbundene 

har kommet med hva gjelder rom- og funksjonsprogram. Hensynet til å holde norsk 

idrett fysisk samlokalisert i et langsiktig perspektiv skal være et grunnleggende 

premiss i det endelige forslaget som idrettsstyret skal beslutte på. 

2. Idrettsstyret gir sin tilslutning til fremlagt tidsplan hva angår leie- og salgsprosess. 

 

 

Sak 22: Orienteringssaker 

a) OL og Paralympics i Tokyo 

Toppidrettssjefen orienterte nærmere om erfaringene fra OL i Tokyo, samt om 

forberedelsene til Paralympics. 

 

Det ble også gitt en nærmere orientering fra toppidrettssjefen knyttet til status i 

oppfølgingen av evalueringsrapporten om Olympiatoppen. 

 

b) Stortingsvalget 2021 

Idrettspresidenten orienterte idrettsstyret om NIFs tilstedeværelse og arbeid under 

Arendalsuka.  

 

Det ble også gitt en orientering knyttet til idrettens valgturné. 

 

c) Internasjonal orientering 

Det ble gitt en skriftlig orientering knyttet til IOCs sesjoner i forbindelse med OL i 

Tokyo, hvor idrettsstyremedlem Kristin Kloster Aasen ble valgt som nytt styremedlem 

i IOC. Det ble videre orientert om det nordiske idrettsledermøtet i september, og om 

den internasjonale representasjonskalenderen for resten av 2021.  

 

d) Spillemiddelsøknaden 2022 og idrettsstrategien 

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om arbeidet med spillemiddelsøknaden for 

2022 og om Kulturdepartementets idrettsstrategi. 

 



 

 

Idrettsstrategien vil lanseres i slutten av august, og generalsekretæren vil orientere 

idrettsstyret i saken 23. september 2021.  

 

Høringsfristen for skriftlige innspill til spillemiddelsøknaden for 2022 fra 

organisasjonsleddene er 17. september.    

 

e) Hjertestarter – en statusoppdatering fra prosjektet 

Idrettsstyret fikk en statusoppdatering knyttet til et pilotprosjekt hvor Norges 

idrettsforbund (som søkerorganisasjon) og Norges Fotballforbund, ved hjelp av 

finansiering fra Gjensidigestiftelsen, gir tilbud til klubber om å kjøpe hjertestartere og 

utstyr for å trene på hjerte- og lungeredning. 

Pilotprosjektet nærmer seg slutten, og NIF sonderer nå sammen med 

prosjektgruppen muligheten for å søke på et hovedprosjekt med tilnærmet like mål, 

men med en utvidelse til flere særforbund. 

 

f) TOP-avtale med IOC for perioden 2021-2024  

Fung. Generalsekretær, Rune Midthaug, orienterte idrettsstyret om at IOC og NIF har 

signert en ny TOP-partneravtale gjeldende for perioden 2021-2024. Avtalen har en 

samlet verdi på i overkant av 4 mill. USD. I tillegg kommer kompensasjonsmidler fra 

IOC knyttet til at IOC nå har utvidet sitt antall TOP-kategorier, noe som innebærer at 

enkelte bransjer ikke er åpne for ordinære nasjonale olympiske markedsavtaler. 

 

g) Oppsummering og evaluering av idrettstinget i mai 2021, forberedelser til 

ekstraordinært idrettsting i oktober 2021 og utsatt ting for Idrettens 

studieforbund 

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om evalueringen av idrettstinget i mai 2021. 

Det foreligger her to evalueringsrapporter som idrettsstyret fikk tilsendt som en del av 

sakspapirene.  

 

Det ble også skriftlig orientert om forberedelsene til det ekstraordinære idrettstinget 

16. oktober 2021. Det vil bli innkalt til et ekstraordinært idrettsstyremøte medio 

september med tanke på å få behandlet saksdokumentene til dette idrettstinget. 

 

Idrettsstyremedlem Sebastian Henriksen orienterte idrettsstyret om status i arbeidet 

med utarbeidelsen av et internasjonalt policydokument for norsk idrett. Dette 

policydokumentet skal behandles på det ekstraordinære idrettstinget. 

 

h) Norsk idrett etter pandemien  

Kommunikasjonssjef i NIF, Finn Aagaard, orienterte idrettsstyret om arbeidet for å 

sikre at aktiviteten og frivilligheten i den norske idrettsbevegelsen kommer tilbake for 

fullt etter gjenåpningen av samfunnet. 

 

NIF har sammen med Studentidrettsforbundet og Bedriftsidrettsforbundet tatt 

initiativ til kampanjen «Tilbake til idretten», som starter 25.09.21, og som er foreslått 

å vare inn i uke 40 og 41. NIF har påtatt seg oppgaven med å være et koordinerende 

ledd i gjenåpningsarbeidet, som skal bidra til å skape entusiasme for gjenåpning av 

idretten sammen med særforbundene og idrettskretsene.   

 

Idrettsstyret ønsker en tilbakemelding om hvordan dette arbeidet operasjonaliseres 

og implementeres i hele norsk idrett. I tillegg ønsker idrettsstyret til styremøtet i 



 

 

november en tilbakemelding på i hvor stor grad de 10100 idrettslagene har 

gjennomført egne tiltak i saken.  

 

Idrettsstyret understreket betydningen av at kampanjer i regi av NIF, evalueres på en 

systematisk måte for å sikre mest mulig kunnskap om effektiv måloppnåelse. 

 

i) Honorarer 

Nestleder i NIFs kompensasjonskomité, Liv Bentzen, orienterte idrettsstyret om sine 

beslutninger knyttet til fastsatte honorarer etc. for idrettsstyret for perioden 2021-

2023. 

 

Fastsettelsen av styrehonorar etc. for Idrettsstyret er overlatt til 

Kompensasjonskomiteen iht. mandatet som ble gitt av Idrettstinget i 2015. 

 

Komiteens vurderinger og konklusjoner vil offentliggjøres i Åpen Time og på NIFs 

hjemmesider. 

 

j) Evaluering av NIFs korona-arbeid 

Leder av NIFs internasjonale avdeling, Magnus Sverdrup, orienterte idrettsstyret om 

at generalsekretæren, med ref. til vedtak i sak nr. 90 i styremøte 11, 22. juni 2020 

(2019-2021), vil komme tilbake til idrettsstyret i møte nr. 3, 23. september 2021 

(2021-2023), med en konkret plan for gjennomføring av en evaluering av NIFs 

koronaarbeid. 

 

k) Status etisk og trygg idrett 

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om NIFs oppfølgende arbeid knyttet til å nå 

målsetningene og innfri vedtakene for arbeidet med en etisk og trygg idrett fra 

idrettstinget i 2019, herunder prioriteringene for kommende tingperiode (2021-2023) 

på dette området.  

 

Sak 23: Sak unntatt offentlighet 

 

 

Sak 24: Eventuelt 

• Idrettsstyremedlem Ole Jørstad orienterte om status i arbeidet med e-sport inn mot 

det ekstraordinære idrettstinget. 

• Idrettspresidenten orienterte om status i saken knyttet til samarbeidet mellom NIF og 
Stiftelsen VI.  

• Fung. generalsekretær, Rune Midthaug, orienterte om status i forberedelsene til 
Nasjonal Idrettspolitisk Arena (NIPA) primo september 2021 på Ørlandet.  

 

 

 

Det ble gjennomført åpen time for organisasjonen og for pressen 20. august 2021. 

Neste ordinære styremøte er 23. september 2021. 

 

 

 

 

 

 


