
 

 

 

 

 

PROTOKOLL 

Idrettsstyrets møte nr. 21 (2019- 2021) 

23. mars 2021, Teams 
 

Møtt: 

Berit Kjøll, Vibecke Sørensen, Johann Olav Koss, Astrid Strandbu, Elisabeth Faret, 

Emilie Zakariassen Hansen, Erik Unaas (bortsett fra sakene 183 og 185), Ole Jørstad, 

Kathe Langvik, Kristin Kloster Aasen, Sebastian Henriksen, Sondre Sande Gullord, 

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (kun sak 184 og 192) og Zaineb Al-Samarai. 

 

Fra administrasjonen: Karen Kvalevåg, Magnus Sverdrup, Linda Jacobsen (referent) og 

Finn Aagaard. 

 

Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 21 (2019-2021) 23. mars 2021 kl. 14.00.  

 

Møtet var vedtaksført. Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten. 

 

Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling.   

 

 

 

Sak 183: Godkjenne innkalling og sakliste 

 

Vedtak: 

1. Innkallingen ble godkjent. 

2. Saklisten ble godkjent. 

 

 

 

Sak 184: Evaluering av Olympiatoppen 

 

Idrettspresidenten innledet til saken. NIFs 1. visepresident og utvalgsleder i saken, 

Vibecke Sørensen, orienterte videre. I idrettsstyrets møte nr. 12, 24.august 2020 (2019-

2021) ble det vedtatt at det skulle iverksettes en evaluering av Olympiatoppens rolle og 

funksjon i norsk toppidrett. Styringsgruppen, bestående av NIFs presidentskap og 
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generalsekretær, fikk mandat til å utpeke prosjektleder og prosjektgruppe for 

evalueringsarbeidet. 

 

Utvalgets mandat var som følger: 

«Det skal gjennomføres en evaluering av Olympiatoppens rolle i norsk toppidrett, 

herunder samhandlingen med særidrettene/særforbundene, arbeidsform, kompetanse, 

prioriteringer, organisering og ressursdisponering.» 

 

Evalueringsutvalgets ulike konklusjoner og anbefalinger ble gjennomgått. Når det 

gjelder Idrettsstyrets oppfølging av norsk toppidrett, mener evalueringsutvalget at 

styret bør ha en sterkere vektlegging på oppfølgingen av denne delen av norsk idrett og 

at det bør legges til rette for gode strategiske og aktuelle diskusjoner mellom 

Idrettsstyret og Olympiatoppen. Idrettsstyret var enig i denne vurderingen, og ba 

administrasjonen sikre at dette settes i system og gjennomføres løpende. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret tok evalueringsutvalgets rapport om Olympiatoppens rolle og 

funksjon i norsk toppidrett til orientering. 

 

 

 

Sak 185: Nasjonal anleggsplan – status og videre arbeid 

 

Anleggsrådgiver i NIF, Torstein Busland, innledet til saken. Denne styresaken 

omhandler strategisk viktige anlegg for særforbund og idrettskretser, hvor målet er å få 

etablert en nasjonal liste over aktuelle anlegg. NIF har invitert alle idrettskretser og 

særforbund til å komme med innspill til den nasjonale prioriteringslisten, og har 

mottatt innspill fra alle idrettskretsene og 26 særforbund.  

 

Idrettsstyret så gjerne at flere særforbund engasjerte seg skriftlig i denne viktige 

høringen, og generalsekretæren vil sikre dette i det videre arbeidet. 

 

Generalsekretæren vil intensivere arbeidet med utarbeidelse av planen, og vil involvere 

både fagteam anlegg, og særforbundene. 

Det tas sikte på at det sendes et utkast til en nasjonal anleggsplan på en tradisjonell 

høring før sommerferien, og at idrettsstyret kan vedta en endelig plan i løpet av 2021. 

 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret ba generalsekretæren ferdigstille et utkast til en nasjonal 

anleggsplan og sende denne på høring i organisasjonen. 

2. Idrettsstyret skal behandle og vedta den endelige nasjonale anleggsplanen 

innen utgangen av 2021. 

 

3. Idrettsstyret understreker betydningen av at særforbundene og 

idrettskretsene gir sine innspill i denne viktige høringen. 
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Sak 186: Prioritering – Bærekraft 

 

Generalsekretæren innledet til saken. Leder for NIFs internasjonale 

utviklingssamarbeid, Rune Arctander, orienterte videre i saken. Idrettsstyret behandlet 

kunnskapsgrunnlaget for bærekraft og idrett i styresak nr. 130 i styremøte nr. 15, 19. 

november 2020 (2019-2021). Generalsekretæren ble her bedt om å komme tilbake med 

en prioritering av mål og retning for arbeidet. 

 

Målene som er plukket ut dekker alle de tre områdene innenfor bærekraft; det sosiale, 

det økonomiske og klima og miljø. Mål 17 om samarbeid er en forutsetning for at 

bærekraftsarbeidet skal optimaliseres, det ligger derfor til grunn og som støtte for alt 

arbeidet NIF gjør på bærekraft. 

 

Prosessen med å utvikle arbeidet med bærekraft og inkludere og implementere dette i 

organisasjonen vil samkjøres med SOU-prosjektet i NIF.  

 

For å sikre Idrettsstyrets deltakelse, involvering og bruke deres kompetanse i det videre 

arbeidet, ønsker generalsekretæren å legge opp til halvårlig rapportering til styret på 

status for bærekraftsarbeidet. Generalsekretæren vil også tilrettelegge for en snarlig 

workshop med Idrettsstyret vedr. arbeidet med bærekraft. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret tok saken til orientering, og ba generalsekretæren tilrettelegge 

for en workshop for idrettsstyret. Innspillene fra denne tas med i den 

helhetlige vurderingen knyttet til et endelig vedtak i saken. 

 

 

 

Sak 187: Idrettstinget 2021 – Gjennomføring 

 

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

NIFs oranisasjonssjef, Gro Holstad, orienterte videre i saken. Idrettsstyret ba på 

bakgrunn av sak 179 i styremøte nr. 20, 16.mars 2021 (2019-2021) generalsekretæren 

utrede ulike alternativer som følge av at idrettstinget i mai gjennomføres digitalt.  

Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretæren anbefaling om avholde et ordinært 

digitalt ting i mai og et ekstraordinært ting til høsten etter formell beslutning av 

Idrettstinget. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret fremmer forslag til Idrettstinget om det skal avholdes et 

ekstraordinært ting høsten 2021 for behandling av utvalgte tingsaker.  

2. Idrettsstyret ba generalsekretæren komme tilbake til styret i styremøte nr. 22 

(2019-2021) med forslag til hvilke saker som skal behandles på hhv. det 

ordinære digitale Idrettstinget i mai og det ekstraordinære Idrettstinget. 
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Sak 188: Idrettstinget 2021 – Lovendringsforslag 

 

Generalsekretæren innledet til saken. Idrettsstyret fikk i styremøte 20, 16.mars 2021 

(2019-2021) fremlagt flere lovendringsforslag. Denne saken inneholder ytterligere to 

lovendringsforslag som Idrettsstyret bes vurdere. Dette gjelder endring av § 3-3 og § 11-

4.   

 

Endringen i § 3-3 er at forslag til Idrettstinget kan endres, trekkes eller slås sammen 

med andre innkomne forslag innen 10 uker før tinget. 

 

Endringen i § 11-4 er blant annet at det vil være en straffeberammet handling å 

fremsette diskriminerende eller hatefull ytring, bærer eller viser tekst eller symbol, som 

er egnet til å true, forhåne, fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på 

grunnlag av hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion, livssyn, seksuelle 

orientering, kjønn,kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller funksjonsnedsettelse.  

Endringen inkluderer mulighet for ilegge idrettslag og andre organisasjonsledd straff 

ved overtredelse, tribunevold, og andre alvorlige tilfeller av bråk og uorden i tilknytning 

til et idrettsarrangement, avhengig av om forholdet rammes av reglene foran og uten at 

det kan påvises skyld.  

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtok foreslått endring av NIFs lov § 3-3. 

2. Idrettsstyret vedtok foreslått endring av NIFs lov § 11-4, og ba 

generalsekretæren komme tilbake til styret med forslag til begrunnelse på 

møtet 13. og 14. april. 

 

 

 

Sak 189: Idrettstinget 2021 – Kriterier for opptak av særforbund  

 

Generalsekretæren innledet til saken. Idrettspolitisk rådgiver Per Tøien, orienterte 

videre. Idrettsstyret fikk i styremøte 20, 16.mars 2021(2019-2021), fremlagt flere 

lovendringsforslag. Denne saken inneholder ytterligere ett lovendringsforslag som 

Idrettsstyret skal vurdere. Dette gjelder endring av § 6-3. Dersom det fremmes en 

opptakssøknad for et Idrettsting, skal Idrettsstyret utarbeide forslag til regler for 

opptak, som vedtas av Idrettstinget før tinget behandler selve søknaden. 

 

De foreslåtte kriteriene er identiske med de som lå til grunn på Idrettsinget i 2019. 

Disse kriteriene vil nå gjelde inntil paragrafen ev. endres.  

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtok foreslått endring av NIFs lov § 6-3. 

2. Idrettsstyret vedtok de foreslåtte kriteriene for opptak av særforbund. 
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Sak 190: Idrettstinget 2021 – Innkomne forslag 

 

Generalsekretæren innledet til saken. Det er innkommet 7 forslag til Idrettstinget fra 

særforbund og idrettskretser. Disse ble presentert for Idrettsstyret i møte nr. 19, 

9.februar 2021 (2019-2021) i sak 163, og prosessplanen ble presentert i møte nr 20, 

16.mars 2021 (2019-2021) i sak 176. 

 

Idrettsstyret gjennomgikk de innkomne forslagene fra Norges Bandyforbund, Norges 

Brettforbund og Norges Bedriftsidrettsforbund. 

 

Idrettsstyret bemerket at det er viktig å holde en god dialog med Norges Bandyforbund, 

og behandle deres søknad om å splitte opp sitt eget forbund i hht ordinær prosess. Det 

er ikke et idrettspolitisk mål å få flere særforbund i norsk idrett på bakrunn av at 

etablerte forbund deles opp i flere organisasjonsledd. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtok de foreslåtte uttalelsene. 

2. Idrettsstyret ba generalsekretæren, basert på diskusjonen i styremøtet, om å 

komme tilbake med forslag til uttalelser til øvrige innkomne forslag i neste 

styremøte. 

 

 

 

Sak 191: Oppfølging E-sport 

 

Generalsekretæren innledet til saken. Idrettspolitisk rådgiver, Per Tøien, orienterte 

videre. Idrettsstyret har i den senere tid hatt oppfølging av e-sport på agendaen på 

Idrettsstyremøte nr. 19, 9.februar 2021 (2019-2021), i sak 161, og på frokostmøter 2. og 

3. mars 2021. 

 

Idrettsstyret ba generalsekretæren komme tilbake til Idrettsstyret i møtet 13. og 14. 

april 2021 med et forslag til tingsak om utredning av idrettsbegrepet i løpet av 

tingperioden 2021-2023. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret ba generalsekretæren utrede eventuelle konsekvenser av å tillate 

at eksisterende særforbund som ønsker å tilby e-idrett (Fifa, e-sykling, e- 

seiling, e-golf osv.), får disse godkjent som grener/idretter i sitt eget forbund. 

2. Idrettsstyret ba generalsekretæren om å utarbeide en endelig innstilling til 

Norges E sportforbunds søknad om opptak som særforbund, til 

idrettsstyremøte nr. 22 (2019 2021). 
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Sak 192: Orienteringssaker 

 

a) Utvalgsarbeid - rammebetingelser for toppidrettsutøvere 

Leder av NIFs utøverkomité, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, orienterte Idrettsstyret om 

sentrale funn i undersøkelsen som er gjennomført blant 155 toppidrettsutøvere knyttet 

til rammebetingelsene for deres hverdag. 

Utvalget som jobber med denne saken, ledet av 2. visepresident Johann Olav Koss, vil 

komme tilbake til Idrettsstyret med en endelig sluttrapport for utvalgsarbeidet. 

 

b) Rapport 2020 for Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i NIF sentralt Ullevaal 

Generalsekretæren gjennomgikk AMU-rapport for NIF sentralt for 2020. 

 

c) Nominasjon til IOC Women and Sport Awards 2021 

Leder av NIFs internasjonale avdeling, Magnus Sverdrup, orienterte Idrettsstyret om at 

Prof. emeritus Kari Fasting vil bli nominert til IOC Women and Sport Awards 2021 av 

NIF for hennes bidrag i kampen for likestilling i idretten. Nominasjonen sendes til IOC 

innen 31. mars 2021. 

 

d) Etablering av Nasjonal Idrettspolitisk Arena (NIPA) 

NIFs organisasjonssjef, Gro Holstad, orienterte Idrettsstyret om planene for å etablere 

en Nasjonal Idrettspolitisk Arena på Ørlandet i Trøndelag. NIPA ønsker å etablere en 

årlig idrettspolitisk arena – en idrettens Arendalsuke. NIPA har henvendt seg til NIF 

med ønske om at NIF blir med som en sentral aktør i det videre arbeidet gjennom 

deltakelse i programkomiteen og styringsgruppen. 

 

Generalsekretæren vil følge opp saken på bakgrunn av de innspill som kom fra 

Idrettsstyret. 

 

 

Vedtak:  

Idrettsstyret tok sakene til orientering.  

 

 

 

Sak 193: Eventuelt 

Under eventuelt ble følgende saker lagt frem for orientering/diskusjon, og styrets 

innspill vil tas med i det videre arbeid: 

• Oppfølging av saksfeltet vold i idretten 

• Status i arbeidet med Stiftelsen VI 

• Frivillighetens år 2021 

• Status i oppfølging av arbeidsgruppe digitalisering 

• NIFs videre arbeid knyttet til forestående mesterskap i Qatar og Beijing 

 

 

Det ble gjennomført åpen time for organisasjonen og for pressen 24. mars 2021.  

 

Neste styremøte er 13. og 14. april 2021. 


