
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL  
Idrettsstyrets møte nr. 4, 23. september 2021 (2021 - 2023)/ 
Ullevål Stadion/Teams  
 
 
Deltok:  
Berit Kjøll, Vibecke Sørensen, Sondre Sande Gullord, Ole R. Jørstad (bortsett fra sakene 37 
og 38), Astrid U. Jacobsen (bortsett fra sak 38), Astrid Strandbu, Elisabeth Faret, Erik M. 
Unaas, Kristin K. Aasen, Sebastian Henriksen (bortsett fra sakene 33, 34, 35, 36, 37 og 38), 
Åsmund Sæbøe, Marco Elsafadi (bortsett fra sakene 37 og 38), Zaineb Al-Samurai og Sara 
Stokken Rott (bortsett fra sakene 36, 37 og 38). 
 
Fra administrasjonen: Nils Einar Aas, Magnus Sverdrup, Finn Aagaard og Linda Jacobsen 
(referent).  
 
Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 4 (2021-2023) 23. september 2021 kl. 13.00.  
 
Møtet var vedtaksført. Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn i saklisten. 
 
Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling. 
 

 

Sak 30: Godkjenne innkalling, sakliste og protokoll  

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Vedtak: 

1. Innkallingen ble godkjent. 

2. Saklisten ble godkjent. 

3. Idrettsstyret godkjente protokollen fra idrettsstyrets møte nr. 2 (2021-2023), 18.-

19.august 2021. 

 

 

 



 

 

Sak 31: Prinsipper for idrettsstyremedlemmenes oppfølging av idrettskretser og 

særforbund 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

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

 

Det ble under styremøte nr. 2 (2021-2023), 18. august 2021, bedt om at det blir gjort en 

vurdering av om de foreliggende prinsippene for idrettsstyremedlemmenes oppfølging av 

idrettskretser og særforbund kan endres. Det ble fra styrets side særlig pekt på at 

koronasituasjonen har gjort at det har vært svært lite oppfølging av idrettskretser og 

særforbund i form av fysiske møter. 

 

På bakgrunn av de foreslåtte endringene, og med de innspill som fremkom i styremøtet, vil 

generalsekretæren komme tilbake til idrettsstyret i styremøte nr. 5 (2021-2023), 14. oktober 

2021, med et endelig forslag til prinsipper for idrettsstyremedlemmenes oppfølging av 

idrettskretser og særforbund. 

 

Vedtak: 

1. Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret med et revidert sett av 

overordnede prinsipper for idrettsstyrets oppfølging av idrettskretser og 

særforbund til styremøte nr. 5 (2021-2023), 14.oktober 2021. 

 

 

Sak 32: OL-sondering - plan for videre prosess 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Med ref. til sak nr. 20 i styremøte nr. 2 (2021-2023), 18. august 2021, ble det etablert en 

arbeidsgruppe, bestående av styremedlemmene Zaineb Al-Samarai, Ole R. Jørstad, Erik 

Unaas og Marco Elsafadi. Arbeidsgruppen fikk i oppgave å fremlegge en sak til dette 

styremøtet på bakgrunn av ovennevnte styrevedtak. 

 

På bakgrunn av sine diskusjoner presenterte arbeidsgruppens leder, Zaineb Al-Samarai, 

arbeidsgruppens tanker om hvordan den videre prosessen rundt oppfølgingen av det 

ovennevnte tingvedtaket skal følges opp fra idrettsstyrets side. 

 

Det var enighet i idrettsstyret om at tingvedtaket fra 2019 i sak 8.1, skal følges opp videre ved 

at idrettsstyret nedsetter et utvalg som skal følge opp tingvedtaket. Utvalgets sammensetning 

blir lagt frem på styremøte nr. 5 (2021-2023), 14. oktober 2021, og utvalgets oppgave er å 

utarbeide forslag til premisser som skal ligge til grunn for Idrettsstyrets sonderinger internt i 

idrettsorganisasjonen med tanke på å ta stilling til om, og ev. når, tiden er riktig for å gå i 

dialog med IOC om et fremtidig mulig OL/PL i Norge. 

 

Idrettsstyret var enige om at utvalget bør ledes av en ekstern ressurs som ikke har et 

operativt tillitsverv i norsk idrett i dag. En gruppe, bestående av idrettsstyremedlemmene 

idrettspresidenten, idrettsstyremedlemmene Zaineb Al-Samarai og Kristin Kloster Aasen og 

generalsekretæren, skal frem mot neste styremøte 14. oktober 2021 ha diskusjoner om 

utvalgets sammensetning og ledelse. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret skal nedsette et utvalg som skal følge opp vedtaket i sak 8.1 fra 

Idrettstinget i 2019.   



 

 

2. Utvalget skal utarbeide forslag til premisser som skal ligge til grunn for 

Idrettsstyrets sonderinger internt i idrettsorganisasjonen med tanke på å ta stilling 

til om, og ev. når, tiden er riktig for å gå i dialog med IOC om et fremtidig mulig 

OL/PL i Norge. 

 

 

Sak 33: Forvaltningsordningene – fremtidens samarbeidsformer og allianser 

mellom særforbund 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Generalsekretæren orienterte videre, sammen med NIFs leder for idrettsfag og verdiarbeid, 

Mads Andreassen. 

 

Denne saken var en oppfølging av vedtak i styresak nr. 18 i møte nr. 2 (2021-2023), 18. 

august 2021. I arbeidet med evaluering av forvaltningsordningene ble det forsøkt å gripe tak i 

problemstillingen knyttet til at det å slå sammen særforbund til større enheter ikke skulle få 

negative økonomiske konsekvenser for involverte særforbund. Evalueringen viser at 

problemstillingene i første omgang rører ved mer grunnleggende organisatoriske spørsmål. 

 

Idrettsstyret sluttet seg til at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal følge opp denne 

saken videre. Denne arbeidsgruppen skal ledes av NIFs 2. visepresident, Sondre Sande 

Gullord.  

 

Mandatet for arbeidsgruppen er: 

• Arbeidsgruppens skal kartlegge særforbundenes erfaringer og ønsket fremtidsbilde, 

knyttet til særforbundsformer, samarbeidsformer og allianser.  

• Med bakgrunn i dette skal arbeidsgruppen gi idrettsstyret råd om veien videre og 
hvordan forvaltningsordningene skal understøtte fremtidig organisering og 

samarbeid.  

• Arbeidet må skje gjennom en bred politisk og administrativ involvering av 

særforbundene.  

• Arbeidsgruppen skal utarbeide en tidslinje for prosjektet, med siktemål om vedtak 

av eventuelt ny forvaltningsordning høsten 2022, og effekt for tildeling av 

spillemidler fra og med 2023. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret ber generalsekretæren nedsette en arbeidsgruppe med tilhørende 

mandat som beskrevet i saksfremlegget. 

2. Arbeidsgruppen ledes av NIFs 2. visepresident, Sondre S. Gullord.  

3. Arbeidet skal skje gjennom en bred involvering av særforbundene, både på 

tillitsvalgt – og administrativt nivå. 

 

 

Sak 34: Regnskap 31.08.2021 og prognose 2021 

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken. 

 

Det vedtatte årsbudsjettet for 2021 viser en økning av NIFs frie egenkapital på  

kr 1 000 000. Årsprognosen som nå avgis for hele 2021 er noe høyere enn det vedtatte 

budsjettet, da den frie egenkapitalen økes med kr 1.675.000.  

 



 

 

Det legges til grunn at Kulturdepartementet aksepterer innføring av avsetningsprinsipp lik 

OL/PL, og at kr 3 000 000 av spillemiddeltildelingen for 2021 brukes til de utsatte 

arrangementene i 2022/2023 (Special Olympics og Deaflympics). 

 

I møtet ble det redegjort for muligheter og trusler i den avlagte prognosen. 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 31.08.2021 og prognose for 2021 til 

etterretning og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet. 

 

 

Sak 35: Endring av forskrift om navn på idrettslag 

Leder av NIFs juridiske avdeling, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken. 

 

Etter NIFs lov § 10-1 (2) skal idrettslag ha et navn som er i samsvar med forskrift gitt av 

Idrettsstyret. Formålet med forskriften er å sikre en ensartet navnepraksis. Idrettsstyret 

(2019-2021) vedtok i møte nr. 13 den 15. oktober 2020 i sak 110 en revidert navneforskrift. 

 

Etter forskriften § 3 må navnet ikke kunne forveksles med navn på et annet idrettslag. Det 

innebærer at et idrettslag ikke kan ha et navn som er likt eller svært likt som et annet 

idrettslag. Det vil kunne foreligge en forvekslingsfare dersom idrettslagsnavn er tilnærmet 

identisk med et annet idrettslagsnavn, med tillegg av f.eks. «Kvinner» eller «Menn» bak 

navnet, og særlig når dette kombineres med en lik/liknende logo.  

 

Det er idrettskretsene som godkjenner navn på idrettslag, jf. NIFs lov § 10-1 (3). Her er det 

ulik praksis fra krets til krets med tanke på håndtering av den ovennevnte problemstillingen. 

For å løse slike utfordringer, mener idrettsstyret at det bør etableres en dispensasjonsadgang 

som hjemles i navneforskriften. Det er naturlig at generalsekretæren tildeles myndighet til å 

gi dispensasjon, men generalsekretæren skal ved utøvelsen av sin dispensasjonsmyndighet 

påse at dispensasjonssøknader av mer prinsipiell karakter først diskutere i presidentskapet 

før en eventuell dispensasjon gis. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtok at ny § 6 i forskrift om navn på idrettslag skal lyde: 

«NIFs generalsekretær kan, når det foreligger særlige grunner, gi dispensasjon fra 

forskriften». 

 

 

Sak 36: Regjeringens Idrettsstrategi «Sterkere tilbake – En mer inkluderende 

idrett.» 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Generalsekretæren orienterte videre i saken, og gav sine refleksjoner knyttet til den 

foreliggende idrettsstrategien. 

 

NIFs organisasjonssjef, Gro Holstad, orienterte videre i saken. 

 

Regjeringen har utarbeidet en Idrettsstrategi, som ble lansert fredag 3. september 2021; 

«Sterkere tilbake – En mer inkluderende idrett.» Til strategien er det bevilget kr 150 MNK 

fra spillemidlene som følger tiltakene beskrevet i strategien. 

 



 

 

Tildelings- og bestillebrevene fra Kulturdepartementet ble mottatt 16. september 2021, og 

generalsekretæren vil på bakgrunn av disse utarbeide en plan for hvordan NIF skal følge opp 

strategien og hvordan organisasjonen skal involveres og mobiliseres. Planen vil i tillegg 

inneholde hva som bør gjøres inn mot ny politisk ledelse og Stortinget mtp. statsbudsjett 

2022. 

 

Idrettsstyret var enige om at idrettsstrategien bør være et tema på første møtet med ny 

politisk ledelse i Kulturdepartementet. 

 

Idrettsstrategien vil bli presentert på møter med valgt og administrativ ledelse i særforbund 

og idrettskretser, samt tas hensyn til i utarbeidelsen av Spillemiddelsøknaden for 2022. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret gav sin tilslutning til generalsekretærens overordnede plan for 

oppfølging av Idrettsstrategien overfor Storting, Kulturdepartementet og 

idrettsorganisasjonen. 

2. Idrettsstyret ba om at endelig initiativ og disponering av tildelte midler presenteres 

i styremøte nr. 5 (2021-2023), 14.oktober 2021. 

 

 

Sak 37: Orienteringssaker 

 

a) Saker unntatt offentligheten 

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om hvordan saker som skal unntas 

offentligheten skal håndteres i idrettsstyret. 

 

b) Stortingsvalget 2021 – status og konsekvenser   

Idrettspresidenten innledet til saken.  

 

Politisk rådgiver i NIF, Anders Røberg Larsen, orienterte idrettsstyret om hvordan 

NIF og organisasjonen for øvrig vil følge opp den nye regjeringen.  

 

NIF vil følge opp med et skriftlig innspill med de forventninger idretten som helhet 

har til en ny regjering. 

 

c) Lederforumene og Ledersamling 2021 

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om de kommende lederforumene (planlagt til 

28. september 2021 og 7. desember 2021) og den kommende ledersamlingen (15. 

oktober 2021). 

 

d) Ledermøte 2022 og Idrettsting 2023 

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om at Ledermøtet 2022 avholdes på Scandic 

Tromsø, 20.-22.mai 2022, og at Idrettstinget 2023 foreslås lagt til Scandic Flesland i 

Bergen, 2.-6.juni 2023. 

 

e) Paralympics i Tokyo  

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om resultatene fra Paralympics i Tokyo. 

 

f) Internasjonal orientering  

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om innholdet i det Nordiske 

idrettsledermøtet på Åland, 10. og 11. september 2021.  



 

 

g) Én idrett - Like muligheter 

Idrettspresidenten orienterte i saken. 

 

Det ble orientert om status i arbeidet med «PARAdigmeskiftet» og dialogen med 

Stiftelsen VI, og de møter som er avholdt mellom NIF og Stiftelsen i den forbindelse.  

 

h) Frivillighetens år  

NIFs organisasjonssjef, Gro Holstad, orienterte i saken. 

 

Frivillighetens år skal være et «flomlys» på frivillige organisasjoner og 

frivillighetspolitikken i Norge. Det skal bidra til økt deltakelse og mangfold, og 

synliggjøring av merverdien frivillig sektor bidrar med i samfunnet.  

 

Idrettsstyret ble orientert om hva NIF vil gjøre i denne forbindelse i 2022. 

 

i) Evalueringen idrettens koronaarbeid  

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om at generalsekretæren har en ambisjon om 

å komme tilbake til Idrettsstyret i løpet av høsten 2021 med en konkret 

oppfølgingsplan for arbeidet med en slik evaluering. 

 

j) Prosjektet IRK (Idrettens RegnskapsKontor) for IL 

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om at det jobbes etter en plan der NIF 

etablerer et samarbeid med Sparebank 1 med virkning fra 01.01.2022, og avvikler 

prosjektet «IRK for IL» i NIFs regi. De 10 idrettslagene som i dag er kunder til «IRK 

for IL» vil bli godt ivaretatt i overgangsfasen og det jobbes med at disse får et godt 

tilbud av Sparebank 1.   

 

k) Regionsreform 

NIFs organisasjonssjef, Gro Holstad, orienterte i saken. Spørsmålet er hvordan NIF 

skal forholde seg til ev. oppsplittinger av eksisterende fylkeskommunale regioner.  

 

Generalsekretæren gav sine refleksjoner knyttet til prinsipielt viktige 

organisasjonsmessige sider ved denne saken. 

 

Idrettstsyret mener det er viktig å skape ro og forutsigbarhet for ansatte og 

tillitsvalgte i denne første fasen, samtidig som NIF følger med hva som kommer i 

regjeringsplattformen og hva slags prosess Stortinget eventuelt vil legge opp til. 

Generalsekretæren anbefalte at NIF går i dialog med de berørte idrettskretsene og 

med bakgrunn i hva som kommer i regjeringsplattformen, konsekvensutreder hva 

dette vil bety for idrettsorganisasjonen. 

 

 

Sak 38: Eventuelt 

 

• Pressebrief internasjonalt policydokument og simulert høyde: 

NIFs kommunikasjonssjef, Finn Aagaard, orienterte idrettsstyret om 

gjennomføringen av, og tilbakemeldingene på, pressebriefen NIF avholdt 16. 

september 2021 om internasjonalt policydokument og simulert høyde. 

 

 

 



 

 

• Nasjonal idrettspolitisk Arena (NIPA): 

Den første utgaven av NIPA ble avholdt på Ørland 1. til 3. september 2021. Dette ble 

et svært vellykket arrangement, og idrettsstyret uttrykte et ønske om at NIF blir godt 

involvert i planleggingen av neste års evenement. 

 

• Anleggspolitikk: 
Idrettsstyret diskuterte kort hvordan anleggspolitikken kan synliggjøres i enda større 

grad og settes på dagsorden. Det ble pekt på at neste års idrettsrådskonferanse kan 

være en egnet arena for dette. 

 

• Norges Motorsportforbund (NMF): 
Idrettsstyremedlem Erik Unaas, som har et oppfølgingsansvar for NMF, orienterte om 

status i dialogen med forbundet. Det var enighet om at Unaas og 2. visepresident, 

Sondre Sande Gullord, følger opp denne saken videre sammen med 

generalsekretæren. 

 

___________________________________________________________ 

 

 

Det ble gjennomført «Åpen time» for media og organisasjonen 24. september 2021. 

 

Neste ordinære styremøte er 14. oktober 2021. 

 


