
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL  
Idrettsstyrets møte nr. 6, 16. november 2021 (2021 - 2023)/ 
Kleivstua/Teams  
 
 
Deltok:  
Berit Kjøll, Vibecke Sørensen, Sondre Sande Gullord, Ole R. Jørstad, Astrid Strandbu, 
Elisabeth Faret (via Teams), Erik M. Unaas, Kristin K. Aasen, Sebastian Henriksen, Åsmund 
Sæbøe, Marco Elsafadi og Zaineb Al-Samarai. 
 
Meldt fravær: Astrid U. Jacobsen og Sara S. Rott.  
 
Fra administrasjonen: Nils Einar Aas, Magnus Sverdrup, Finn Aagaard og Linda Jacobsen 
(referent).  
 
Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 6 (2021-2023) 16. november 2021 kl. 08.30.  
 
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 52: Godkjenne innkalling, sakliste, protokoll og referat 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Vedtak: 

1. Innkallingen ble godkjent. 

2. Saklisten ble godkjent. 

3. Idrettsstyret godkjente protokollen fra idrettsstyremøte nr. 5 (2021-2023), 14. 

oktober 2021, med de endringer som fremkom i møtet. 

4. Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapets møte 1. november 2021 til 

orientering. 

 



 

 

Sak 53: Regjeringens idrettsstrategi – innspill 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Leder samfunnskontakt og idrettspolitikk i NIF, Frida Blomgren, og Seniorrådgiver 

verdiarbeid i NIF, Håvard Øvregård, orienterte videre i saken. 

 

I idrettsstrategien “Sterkere tilbake – En mer inkluderende idrett” var ett av tiltakene som ble 

lansert et treårig krafttak for mangfold og inkludering i idrett (krafttaket), finansiert av et 

ekstraordinært tilskudd på 30 mill. kroner. NIF er i brev fra KUD bedt om å innen 10. 

desember 2021 lage og sende til KUD en plan “for disponering av tilskuddet i 

treårsperioden”, med “konkrete mål og prioriteringer for krafttaket”. 

 

Idrettsstyret fikk presentert et forslag til overordnede rammer, inkludert mål og 

prioriteringer, for det treårige krafttaket for mangfold og inkludering i idrett. 

 

For NIF er det viktig å kunne målstyre midlene optimalt i henhold til formålet. Det er derfor 

naturlig at generalsekretæren går i dialog med Kulturdepartementet med tanke på å innhente 

nødvendige data om nå-situasjonen. Dette også for å kunne følge utviklingen over tid 

innenfor ordningens ulike målgrupper. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret sluttet seg til det fremlagte forslag til overordnede rammer, inkludert 

mål og prioriteringer, for det treårige krafttaket for mangfold og inkludering i 

idrett.  

2. Idrettsstyret ba generalsekretæren om å ferdigstille og sende den etterspurte plan 

for krafttaket, som også ivaretar Idrettsstyrets ev. innspill i møtet, til 

Kulturdepartementet innen fristen 10. desember. 

3. For å kunne målstyre midlene i henhold til formålet, ba idrettsstyret 

generalsekretæren gå i dialog med Kulturdepartementet med tanke på å innhente 

nødvendige data om nå-situasjonen og for å kunne følge utviklingen over tid 

innenfor ordningens ulike målgrupper. 

 

 

Sak 54: Etisk og trygg idrett 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Leder av NIFs juridiske avdeling, Henriette Hillestad Thune, orienterte om 

saksbehandlingsreglene for NIFs påtalenemnd. Iht. NIFs lov § 11-12-2 (2) skal Idrettsstyret gi 

saksbehandlingsregler for nemnda. Et utkast til saksbehandlingsregler har vært på skriftlig 

høring hos særforbund og idrettskretser, og det har også vært avholdt høringsmøter, uten at 

det innkom merknader. Heller ikke påtalenemnda har hatt innsigelser til utkastet. 

Idrettsstyret ga sin tilslutning til de nye saksbehandlingsreglene.   

 

Leder av NIFs styresekretariat, Magnus Sverdrup, orienterte om at arbeidsgruppen for en 

etisk og trygg idrett per tiden er sammensatt administrativt med representanter fra 

virksomhetsområdet samfunnskontakt og idrettspolitikk. Fra idrettsstyret deltar Astrid 

Strandbu og Kristin Kloster Aasen. Sistnevnte ble oppnevnt av idrettsstyret i sak 16 i 

styremøte nr. 2 (2021-2023), 18. august 2021. 

 

I arbeidet med etisk og trygg idrett gjenstår i hovedsak implementering av ulike leveranser 

innen de oppsatte frister. Dette arbeidet følges opp administrativt, og idrettsstyrets faste 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/4111b3438ecf427c95dcab08205f1a85/mote-6-sak-54-vedlegg-a-saksbehandlingsregler-for-nifs-patalenemnd.pdf


 

 

deltakelse i arbeidsgruppen er ikke lenger påkrevet i samme grad som da gruppen først ble 

opprettet. Idrettsstyret får jevnlig oppdatering om arbeidet, og kan følge dette godt i forhold 

til vedtatte strategier. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtok saksbehandlingsregler for NIFs påtalenemnd med virkning fra 

01.01.22. 

2. Idrettsstyret så det ikke lenger som nødvendig å ha styrerepresentasjon i 

arbeidsgruppen for en etisk og trygg idrett. Styremedlemmene Astrid Strandbu og 

Kristin Kloster Aasen trer derfor ut av denne arbeidsgruppen. 

 

 

Sak 55: Prinsipper for styrets oppfølging av organisasjonen og håndtering av 

eksterne henvendelser 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Leder av NIFs styresekretariat, Magnus Sverdrup, orienterte om det siste forslaget for 

prinsipper for styrets oppfølging av organisasjonen. Bakgrunnen for saken er at idrettsstyret i 

styremøte nr. 2 (2021-2023), 18. august 2021, ba om at det ble gjort en vurdering av om de 

foreliggende prinsippene for idrettsstyremedlemmenes oppfølging av idrettskretser og 

særforbund kunne endres. 

 

Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens reviderte forslag. 

 

Generalsekretæren presenterte deretter et forslag til overordnede prinsipper for måten å 

håndtere eksterne henvendelser til NIF på, hvor et hovedpoeng er behovet for sentral 

koordinering via NIFs generalsekretariat.  

 

Det ble for øvrig informert om at ordningen med såkalte «frikort» til idrettsarrangementer i 

Norge for ansatte og tillitsvalgte i NIF ikke lenger eksisterer. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret sluttet seg til de reviderte prinsippene for idrettsstyremedlemmenes 

oppfølging av idrettskretser og særforbund. 

2. Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens forslag til hvordan eksterne 

henvendelser til NIF skal håndteres på den beste og mest forutsigbare måten. 

 

 

Sak 56: Evaluering av idrettens koronaarbeid 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Leder av NIFs styresekretariat, Magnus Sverdrup, orienterte videre i saken. 

 

I sak 47 i styremøte nr. 5 (2021-2023), 14. oktober 2021, vedtok idrettsstyret det endelige 

mandatet for et evalueringsutvalg. I samme sak vedtok idrettsstyret den endelige 

overordnede sammensetning av et slikt utvalg, som skal ledes av en ekstern utvalgsleder med 

ledererfaring fra store organisasjoner og krisehåndtering. 

 

Med utgangspunkt i de ønskede kvalifikasjonene som ble presentert i styresak nr. 47 i 

styremøte nr. 5 (2021-2023), 14. oktober, har generalsekretæren valgt å innstille på at Anne 



 

 

Husebekk, til daglig professor ved Institutt for medisinsk biologi ved Norges arktiske 

universitet (UiT), blir utvalgsleder. Idrettsstyret sluttet seg til dette. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtok at Anne Husebekk skal lede utvalget som skal evaluere idrettens 

koronaarbeid. 

 

 

Sak 57: Sonderingsutvalget for ev. fremtidig OL/PL i Norge 

Idrettspresidenten innledet til, og orienterte i, saken. 

 

Ved behandlingen av sak 32 i styremøte nr. 4 (2021-2023), 23. september 2021, var det 

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

oppfølgingen deles i to faser; en intern fase i idretten, og en ev. påfølgende fase mot storting 

og regjering. Arbeidets første fase skal gjennomføres gjennom etableringen av et utvalg. Dette 

utvalget skal bestå av representanter fra idrettsorganisasjonen og skal ha en ekstern leder. 

Utvalgets oppgave og mandat er å utarbeide forslag til premisser, som etter sonderinger med 

idretten internt, vil ligge til grunn for at organisasjonen skal stilling til om, og ev. når, tiden er 

riktig for å gå i dialog med IOC om et fremtidig mulig OL/PL i Norge. 

 

I henhold til konklusjonene i idrettsstyremøtet nr. 5 (2021-2023), 14. oktober 2021 har en 

arbeidsgruppe, bestående av idrettsstyremedlemmene Kristin Kloster Aasen og Zaineb Al-

Samarai, samt idrettspresidenten og generalsekretæren, gjennomført møter med mulige 

utvalgslederkandidater. Idrettsstyret fikk fremlagt to alternative kandidater til å lede 

utvalget. Idrettsstyret besluttet enstemmig å oppnevne Mina Gerhardsen som utvalgsleder. 

 

Idrettsstyret sluttet seg til utvalgets øvrige sammensetning. Marco Elsafadi ble utpekt til å 

være idrettsstyrets representant i utvalget. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtok, på bakgrunn av informasjonen i generalsekretærens 

fremlegg og diskusjonen i idrettsstyret, at Mina Gerhardsen skal lede det 

idrettsinterne sonderingsutvalget. 

2. Utvalgets oppgave og mandat er å utarbeide forslag til premisser som, etter 

sonderinger med idretten internt, vil ligge til grunn for at organisasjonen skal 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.  

3. Resultatet av arbeidet fremlegges for Ledermøtet i mai 2022. 

 

 

Sak 58: Midlertidig lovendringer i NIFs lov kapittel 11   

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Leder for NIFs juridiske avdeling, Henriette Hillestad Thune, orienterte videre i saken. 

 

Iht. NIFs lov § 1-5 kan et enstemmig idrettsstyre vedta midlertidige lovendringer i 
tingperioden, forutsatt at det foreligger særlige grunner.   
 

Et utkast til midlertidige lovendringer har vært på skriftlig høring hos særforbund og 

idrettskretser, og det har også vært avholdt høringsmøter. Forslagene er justert etter innspill i 

høringsrunden, og har vært behandlet av NIFs lovutvalg, som anser endringene som 

lovteknisk tilfredsstillende.  



 

 

Et enstemmig idrettsstyre anså at det foreligger særlige grunner for slike endringer og ga sin 

tilslutning til de midlertidige lovendringene.  

 

Vedtak: 

1. Et enstemmig Idrettsstyre vedtok midlertidige lovendringer i NIFs lov §§ 11-9, 11-11, 

11-12-3, 11-14, 11-16, 11-17 og 11-20-4, jf. NIFs lov § 1-5 (2).  

 

 

Sak 59: Øvrige lovsaker 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Leder for NIFs juridiske avdeling, Henriette Hillestad Thune, orienterte videre i saken. 

 

• Et utkast til nye lovnormer for NIFs organisasjonsledd har vært på skriftlig høring hos 
særforbund og idrettskretser, og det har også vært avholdt høringsmøter. Forslagene 
er justert etter innspill i høringsrunden. De viktigste endringene er: Alle lovnormer: 
Gjengivelse av de enkelte bestemmelsene i NIFs lov er i et vesentlige erstattet med 
henvisninger til bestemmelsene i loven. 

• Lovnorm for idrettslag og idrettsråd: Minstekravet til medlemmer i valgkomiteen er 
redusert etter ønske fra et flertall av høringsinstansene som har gitt innspill til 
forslaget.  

• Lovnorm for idrettslagsallianser: Lovnormen er opphevet og innlemmet i lovnorm for 
idrettslag.  

• Lovnorm for idrettslag, idrettsråd og særforbund: Styrets forvaltnings- og 
tilsynsansvar er fremhevet. 

 

Idrettsstyret ga sin tilslutning til de nye lovnormene. 

 

Etter NIFs lov § 4-1 (2) kan idrettsstyret, i et særskilt delegasjonsreglement, delegere sin 

myndighet til NIFs generalsekretær og NIFs organisasjonsledd. Endringsforslagene har vært 

på skriftlig høring hos særforbund og idrettskretser, og det har også vært avholdt 

høringsmøter. Forslagene er justert etter innspill i høringsrunden. Idrettsstyret ga sin 

tilslutning til endringene i delegasjonsreglementet.  

 

Vedtak:  

1. Idrettsstyret vedtok lovnormer for NIFs organisasjonsledd med virkning fra 

01.01.2022. 

2. Idrettsstyret vedtok endringer i delegasjonsreglementet for NIF med virkning fra 

01.01.2022. 

 

 

Sak 60: Prinsipper for fordeling av spillemidler 2022 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, orienterte videre i saken. 

 

Den totale rammen for tilskuddene fastsettes i forbindelse med budsjettbehandlingen foran 

2022. 

 

Idrettsstyret fikk en gjennomgang av prinsippene for fordeling av spillemidler over postene 1 

(ramme- og kompetansetilskudd til idrettskretser), 2 (grunnstøtte til særforbund), 3 (barn, 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/4111b3438ecf427c95dcab08205f1a85/mote-6-sak-58-vedlegg-a-midlertidige-lovendringer-i-kapittel-11--kopi.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/4111b3438ecf427c95dcab08205f1a85/mote-6-sak-59-vedlegg-b---f.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/4111b3438ecf427c95dcab08205f1a85/mote-6-sak-59-vedlegg-a-endringer-i-delegasjonsreglementet-for-nif.pdf


 

 

ungdom og bredde) og 4 (toppidrett), og generalsekretæren innstilte på at spillemidlene 

fordeles etter de presenterte prinsippene. 

 

Det ble understreket at det er igangsatt et arbeid for å utrede og implementere vedtaket fra 

Idrettstinget i oktober 2021 og om organisasjonsmessig nøytralitet. Det forutsettes at dette 

implementeres f.o.m. tildelingen for 2023. 

 

Vedtak: 

Post 1 - ramme- og kompetansetilskudd til idrettskretser: 

1. Tilskuddet til idrettskretsene fordeles etter de samme fordelingskriteriene som i 

2021.  

2. Idrettsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å gjøre fordelingen basert på 

kriteriene i vedtaket.  

a. Den totale rammen for tilskuddene fastsettes i forbindelse med 

budsjettbehandlingen foran 2022.  

b. Samordnet rapportering fra 2020 legges til grunn der det ikke foreligger 

annet og nyere tallgrunnlag. 

c. Belastningen av kostnader til digitale løsninger skjer i henhold til ny 

finansieringsmodell som idrettsstyret fatter vedtak på før fordeling. 

 

Post 2 – grunnstøtte særforbund: 

1. Rammetilskuddet til særforbundene fordeles etter de samme fordelingskriteriene 

som i 2021. Idrettsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å gjøre fordelingen 

basert på kriteriene i vedtaket.  

a. Som grunnlag for beregningen av grunntilskudd, regionstilskudd og legges 

samordnet rapportering fra 2020 til grunn.  

b. Som grunnlag for beregning av aktivitetstilskudd legges ny vekting i tråd 

med vedtak i IS-møte 2 (2021-2023), 20. august 2021, sak 18 til grunn.  

c. På grunn av ikke tilstrekkelig kvalitet i datagrunnlaget, utsettes vekting på 

roller med ytterligere ett år, til 2023. 

d. Norges Bedriftsidrettsforbund behandles utenfor ordinær fordelingsmodell 

og tildeles en ramme som i 2021, justert for gjennomsnittlig endring i 

rammetilskuddet over post 2.   

e. Generalsekretæren gis fullmakt til å korrigere tildelingsgrunnlaget der det er 

dokumenterbare og urimelige feil i forhold til et riktig grunnlag, slik det ble 

vedtatt i 2020. 

2. Belastningen av kostnader til digitale løsninger skjer i henhold til ny 

finansieringsmodell som idrettsstyret fatter vedtak på før fordeling.  

 

Post 3 – barn, ungdom og bredde: 

1. Rammetilskuddet til barn, ungdom og bredde fordeles etter de samme 

fordelingskriteriene som for 2021.  

a. Som grunnlag for beregningen av aktivitetsomfang og aktivitetsutvikling, 

legges samordnet rapportering fra 2020 til grunn. Som grunnlag for 

tildelingen av tilskudd til kompetanseutvikling, legges rapporteringen av 

gjennomførte kurs i 2021 til grunn.  

b. Norges Bedriftsidrettsforbund inkluderes bare i beregningen av tilskudd 

over post 3 innenfor kategoriene "kompetanseutvikling" og "implementering 

av kvalitet og verdigrunnlag". 



 

 

c. Et prinsipp med årlig minimumsgaranti på 90 prosent av fjorårets tildeling, 

regulert for den gjennomsnittlige økningen på posten, praktiseres også for 

2022. 

d. Generalsekretæren gis fullmakt til å korrigere tildelingsgrunnlaget der det er 

innrapportert uriktige opplysninger.   

2. Idrettsstyret vedtar reviderte overordnede kriterier på post 3, kategori 4, for 2022, 

som grunnlag for tildeling fom. 2023.  

 

Post 4 - toppidrett: 

1. Spillemidlenes post 4 fordeles etter de samme fordelingskriteriene som i 2021.   

2. Generalsekretæren gis fullmakt til å omfordele tilskudd med utgangspunkt i 

mangelfull aktivitet og måloppnåelse sammenholdt med eventuelle behov for å 

forsterke innsatsen på nye områder og overfor andre prioriterte 

tilskuddsmottakere. 

 

Idrettsstyret påpekte at det er igangsatt et arbeid for å utrede og implementere vedtaket fra 

Idrettstinget i oktober 2021 og om organisasjonsmessig nøytralitet, og forutsetter at dette 

implementeres f.o.m. tildelingen 2023. 

 

 

Sak 61: Idrettens Hus 2024 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Leder kommersiell forretningsutvikling i NIF, Rune Midthaug, orienterte videre i saken. 

 

NIFs leieavtale med Ullevaal Stadion AS går ut 31.12 2023, og prosessen med å se på mulige 

løsninger for Idrettens Hus 2024 ble igangsatt av Idrettsstyret i møte nr. 43 (2015-2019), sak 

363, 11. mars 2019. 

 

Idrettsstyret ble orientert om status i oppfølgingen av denne saken, med ref. til møte nr. 2 

(2021-2023), sak 21, 18.-19. august 2021. 

 

Vedtak:  

1. Idrettsstyret tok den presenterte informasjonen om status i arbeidet med Idrettens 

Hus 2024 til orientering. 

 

 

Sak 62: Henvendelser fra Oslo idrettskrets og Norges Bedriftsidrettsforbund 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Advokat i NIFs juridiske avdeling, Tord Jordet, orienterte videre i saken. 

 

Denne saken tar utgangpunkt i brev fra Oslo idrettskrets til NIF datert 14. og 27. oktober 

2021, og til brev fra Norges Bedriftsidrettsforbund til NIF datert 14. oktober 2021.  

 

Fra NIFs side er det gjort en grundig juridisk vurdering av denne saken, og det er 

generalsekretærens vurdering at det ikke er grunnlag for de anklagene Oslo idrettskrets har 

rettet mot NBIF i sine brev til NIF. Generalsekretæren anbefaler således at anmodningene 

ikke tas til følge. Videre vurderer generalsekretæren det dithen at det ligger utenfor 

idrettskretsenes mandat å gjennomføre granskninger av interne forhold i et særforbund, 



 

 

samt å engasjere seg i personalsaker og organisatoriske forhold i et særforbund og dets 

regionale ledd. 

Idrettsstyret sluttet seg til disse vurderingene. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret finner ikke grunnlag for de anførsler Oslo idrettskrets har rettet 

mot Norges Bedriftsidrettsforbund i brev av 14. og 27. oktober 2021, og tar 

ikke idrettskretsens anmodninger til følge.  

2. Idrettsstyret mener det ligger utenfor idrettskretsenes mandat å gjennomføre 

granskninger av interne forhold i et særforbund, samt å engasjere seg 

i personalsaker og organisatoriske forhold i et særforbund og dets regionale ledd.   

3. Idrettsstyret ba generalsekretæren orientere Oslo idrettskrets og Norges 

Bedriftsidrettsforbund om idrettsstyrets vedtak.  

 

 

Sak 63: Oppløsning av sammenslåtte fylker – ev. konsekvenser for 

idrettskretsene 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Leder for NIFs juridiske avdeling, Henriette Hillestad Thune, og leder for NIFs 

organisasjonsarbeid, Gro Holstad, orienterte videre i saken. 

 

I Hurdalsplattformen fremgår det at den nye regjeringen vil «Oppløse tvangssammenslåtte 
fylkeskommuner som sender søknad etter vedtak i fylkestinget innen 1. juli 2022.» 
  
Det er reist spørsmål om det foreligger juridiske forpliktelser til å gjennomføre en tilsvarende 
prosess i NIF for idrettskretsene som for fylkene ved en ev. oppløsning, og om idrettskretsene 
selv kan beslutte en ev. oppløsning.  
 
NIFs juridiske avdeling har utarbeidet et notat der konklusjonen er at NIFs lov ikke har noen 
krav til at idrettskretsene, verken i antall, eller geografisk virkeområde, skal speile statens 
fylker. Det foreligger heller ingen vedtak fra Idrettstinget som forplikter NIF til å følge statens 
fylkesinndeling. NIF er derfor ikke forpliktet til å opprette nye idrettskretser ved en eventuell 
oppløsning av sammenslåtte fylker/etablering av nye fylker. På Idrettstinget 2015 ble det 
vedtatt en langtidsplan, et Idrettspolitisk dokument (IPD) for 2015-2019, som skulle være 
styrende for hele norsk idrett i tingperioden. Vedtaket er tidsmessig avgrenset til 2019, og ble 
i 2019 avløst av en ny langtidsplan.  Det er heller ingenting i vedtaket som tilsier at vedtaket 
skulle gjelde etter 2019. 
 
Iht. NIFs lov er det NIF, dvs. Idrettstinget, som har myndighet til å opprette nye idrettskretser. 
En ev. oppdeling av en idrettskrets innebærer at det må opprettes en ny idrettskrets. Dette 
krever vedtak av Idrettstinget, og kan verken vedtas av Idrettsstyret eller av berørte 
idrettskretser.  
 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret tok det fremlagte juridiske notatet av 9. november 2021 til etterretning. 

2. Idrettsstyret legger til grunn: 

a. At det ikke foreligger noen forpliktelse for NIF til å følge statens 

fylkesinndeling når det gjelder antall idrettskretser og deres geografiske 

område. 

b. At nye idrettskretser kun kan vedtas av Idrettstinget. 

 

 



 

 

Sak 64: Møtedatoer for idrettsstyremøtene 1. halvår 2022 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtok følgende møtedatoer for styremøtene 1. halvår 2022: 

• 20. januar  

• 15.-16. mars 

• 26. april 

• 19. mai  

• 22. juni  

 

 

Sak 65: Orienteringssaker 

 

a) Internasjonale saker 

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om oppfølgingen av NIFs internasjonale 

arbeid, herunder med henblikk på NIFs deltakelse og bidrag på ulike internasjonale 

fagseminarer, og på NIFs deltakelse og innspill under generalforsamlingen til 

European Paralympic Committees (EPC) 5. og 6. november 2021, og 

generalforsamlingen i Association of National Olympic Committees (ANOC) 24. og 

25. november 2021. 

 

b) Oversikt over tingvedtak som må følges opp  

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering knyttet til vedtakene på idrettstingene i 2021 

som må følges opp.  

 

c) Organisasjonsoppfølging  

Generalsekretæren orienterte idrettsstyret om status i den organisasjonsmessige 

oppfølgingen av ulike organisasjonsledd. 

 

d) Søknad om kreditt i konsernkontosystemet  

Med ref. til sak 48 i styremøte 5 (2021-2023), 14. oktober 2021, så har nå summen 

Norges Bryteforbund (NBF) søker om som kreditt i konsernkontoordningen kommet 

på et beløpsmessig nivå som gjør at det ligger innenfor generalsekretærens mandat å 

behandle. Generalsekretæren opplyste at han vil innfri søknaden, med sikkerhet i 

NIFs rammetilskudd til NBF.  

 

e) Statsbudsjettet 2022  

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering knyttet til NIFs oppfølging av statsbudsjettet 

for 2022. 

 

Sak 66: Eventuelt 

 

• PARAdigmeskiftet - status 
1. visepresident Vibecke Sørensen orienterte om strategiarbeidet for paraidretten, som 

skal presenteres under Para-VM på Ski på Lillehammer medio januar 2022.  

 

• Idrettsgallaen 

Generalsekretæren vil sende ytterligere informasjon rundt Idrettsgallaen til 

idrettsstyret. 

 

• OL/PL i Beijing 2022 



 

 

Idrettspresidenten orienterte idrettsstyret kort om den politiske situasjonen rundt 

OL/PL i Beijing 2022. 

 

• Erfaringer fra Idrettstinget i oktober 2021 
Idrettsstyret diskuterte kort sine opplevelser knyttet til gjennomføringen av 

Idrettstinget i oktober 2021, og hvordan erfaringene herfra kan tas med videre til 

øvrige møteplasser i idretten hvor idrettsstyret deltar. 

 

 

Sak 67: Sak unntatt offentlighet 

___________________________________________________________ 

 

 

Det ble gjennomført «Åpen time» for media og organisasjonen 17. november 2021. 

 

Neste ordinære styremøte er 20. januar 2022. 

 
 


