
 
 

  
 
 
 
 
PROTOKOLL  
Idrettsstyrets møte nr. 22 (2019 - 2021)  
13. og 14. april 2021 / Teams  
 
 
Deltok:  
Berit Kjøll, Vibecke Sørensen, Johann Olav Koss, Astrid Strandbu (bortsett fra sak 198 og 
199), Elisabeth Faret, Emilie Zakariassen Hansen, Erik Unaas, Ole Jørstad, Kathe Langvik, 
Kristin Kloster Aasen, Sebastian Henriksen, Sondre Sande Gullord, Astrid Uhrenholdt 
Jacobsen og Zaineb Al-Samarai.  
 
Fra administrasjonen: Karen Kvalevåg, Magnus Sverdrup, Finn Aagaard og Linda Jacobsen 
(referent).  
 
Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 22 (2019-2021) 13. april 2021 kl. 16.00.  
 
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 194: Godkjenne innkalling, sakliste, protokoller og referater 

Vedtak: 
1. Saklisten ble godkjent. 
2. Idrettsstyret vedtok protokollen fra idrettsstyremøte nr. 20 (2019-2021) 16.mars 

2021 
3. Idrettsstyret vedtok protokollen fra idrettsstyremøte nr. 21 (2019-2021) 23.mars 

2021 
4. Idrettsstyret tok protokollen fra kontrollutvalgets møte nr. 8, 15. februar 2021 til 

orientering. 
5. Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapets møte 8.april 2021 til orientering. 

 

 

 

 



Sak 195: Idrettstinget 2021 – simulert høyde 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Norges Friidrettsforbund har fremmet følgende forslag til vedtak på 

Idrettstinget i 2021: 

 

Norges Friidrettsforbund (NFIF) vil med dette fremme forslag til Idrettstinget 2021 om å 

avvikle forbudet mot å oppholde seg i simulert høyde (tidligere benevnt som 

høydehusforbudet). 

 

Generalsekretæren gjennomgikk sakens ulike faktarelaterte sider, herunder: 

• Tidligere tingbehandling og oppfølging av tingvedtaket fra 2015. 

• Debatten om bruk av simulert høyde i norsk idrett; bruk av simulert høyde med tanke 

på prestasjonseffekter/prestasjonsforberedels.er og bruk av simulert høyde i et etisk 

perspektiv. 

• Utøverperspektivet. 
 

I diskusjonen som ledet frem til at Idrettsstyret vedtok å støtte Friidrettsforbundets forslag 

om å oppheve forbudet mot bruk av simulert høyde i norsk idrett, ble særlig følgende 

momenter trukket frem: 

• Hensynet til fair play for våre utøvere. 

• Hensynet til sosial bærekraft. 

• Hensynet til hva utøverne mener i saken. 

• Behov for avklaringer av retningslinjer for bruk – som også hensyntar norsk idretts 

etiske og verdimessige ståsted. 

 

Idrettsstyret vil fremme et alternativt forslag til Idrettstinget i 2021 som støtter 

Friidrettsforbundets forslag, men som samtidig også ivaretar behovet for å avklare 

retningslinjene for bruk av simulert høyde. Idrettsstyret understreket at en ev. opphevelse av 

dagens forbud ikke skal iverksettes før slike retningslinjer er endelig vedtatt av Idrettsstyret. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret støtter Norges Friidrettsforbunds forslag om å oppheve forbudet mot å 

oppholde seg i simulert høyde (tidligere benevnt som forbudet mot bruk av høydehus).  

 

Idrettsstyret vil nedsette en bred sammensatt gruppe som skal utarbeide retningslinjer for 

bruken av simulert høyde i norsk idrett. Disse retningslinjene skal sikre trygg og forsvarlig 

bruk, samt avklare ansvarsforholdene knyttet til bruken. Retningslinjene skal hensynta 

norsk idretts etiske og verdimessige ståsted.  

 

Den operative ikrafttredelsen iverksettes etter at retningslinjene er endelig vedtatt av 

idrettsstyret. 

 

 

Sak 196: Spørsmålet om norsk deltagelse i Special Olympics World Winter 

Games 2022 i Russland 

Leder av NIFs internasjonale avdeling, Magnus Sverdrup, innledet til saken. 

 

Sverige ble opprinnelig tildelt Special Olympics World Winter Games 2021 (SOWWG 2021).  

I desember 2019 frasa Parasport Sverige seg SOWWG 2021, som skulle arrangeres i februar 

2021.  



 

I juni 2020 ble NIF informert om at Special Olympics Russland, sammen med byen Kazan i 

Tatarstan, påtok seg SOWWG. Arrangementet ble flyttet fra februar 2021 til 22. – 28. januar 

2022. 

 

Norges idrettsforbund, på bakgrunn av vår akkreditering som Special Olympics Komité i 

Norge, er formelt ansvarlig for troppen til SOWWG 2022. 

 

CAS fattet sin endelige beslutning i saken mot det russiske antidopingbyrået, RUSADA, den 

17. desember 2020. Juridisk er ikke Special Olympics World Winter Games eller SOI 

omfattet av CAS-dommen, og CAS-dommen legger ingen juridiske hindringer for den 

aktuelle norske utøvergruppens deltakelse Special Olympics World Winter Games i Russland. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtok at NIF, som ansvarlig Special Olympics-komité i Norge, skal 

sende en norsk tropp til Special Olympics World Winter Games i Kazan, Russland. 

 

2. Idrettsstyret erkjenner at det er for få nasjonale og internasjonale 

arrangementstilbud for denne utøvergruppen. Idrettsstyret fremmer derfor et 

forslag til Idrettstinget om å igangsette en prosess med særforbundene for å 

utarbeide en forpliktende og offensiv strategisk plan for hvordan 

arrangementstilbudet – i nasjonal og internasjonal sammenheng – kan utvikles og 

forbedres for den aktuelle utøvergruppen. 

 

Sak 197: Idrettstinget 2021 – opptak av særforbund 

Generalsekretæren innledet til saken. NIFs organisasjonssjef, Gro Holstad, orienterte videre i 

saken. 

 

Norges Bandyforbund har oversendt forslag til Idrettstinget om å etablere to nye særforbund; 

Norges Innebandyforbund og Norges Hockeyforbund. 

 

Både Norges Innebandyforbund og Norges Hockeyforbund tilfredsstiller kriteriene for å bli 

egne særforbund i NIF. Idrettsstyret er av den oppfatning at det vil være uheldig å støtte et 

forslag som fører til en oppsplitting av eksisterende særforbund, inn i mindre enheter i alle 

fall før evalueringen av forvaltningsordningene er ferdigstilte og moderniseringsprosessen er 

kommet lenger. 

 

 

Vedtak:  

1. Idrettsstyret vedtok å innstille overfor Idrettstinget ikke å støtte forslaget fra Norges 

Bandyforbund om å opprette Norges Innebandyforbund og Norges Hockeyforbund. 

 

2. På bakgrunn av begrunnelsen som foreligger vedtok Idrettsstyret innstillingen som 

legges frem for Idrettstinget. 

 

 

Sak 198: Opptak av Norges E-sportforbund – Idrettsstyrets innstilling 

Per Tøien fra idrettspolitisk avdeling innledet til saken. 

 

På bakgrunn av søknad fra Norges E-sportforbund, må Idrettsstyret ta stilling til om dette 

forbundet skal tas opp som særforbund på Idrettstinget 2021. 



 

Som grunnlag for avgjørelsen må idrettsstyret vurdere om Norges E-sportforbund oppfyller 

kriteriene for opptak av særforbund etter NIFs lov og de kriteriene som skal gjelde for 

opptak. 

 

Idrettsstyret ønsker en dialog med Norges E-sportforbund for å klargjøre uavklarte forhold 

rundt et eventuelt opptak som særforbund, og foreslår derfor at det nedsettes et 

tingoppnevnt utvalg på Idrettstinget 2021 som skal identifisere de premisser som må 

avklares før et opptak som særforbund kan skje. Idrettsstyret ønsker å avklare disse 

premissene i forkant av det ekstraordinære idrettstinget høsten 2021. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret ønsker en dialog med Norges E-sportforbund for å klargjøre uavklarte 

forhold rundt et eventuelt opptak som særforbund i Norges idrettsforbund og 

olympiske og paralympiske komité.   

 

2. Idrettsstyret foreslår at det nedsettes et tingoppnevnt utvalg på Idrettstinget 2021 

som skal identifisere de premisser som må avklares før et opptak som særforbund 

kan skje. Så som:  

• hvilke grener/spill/idretter som E-sportforbundet tar sikte på å tilby 

• hvordan rettighetene og eierskapet til egen idrett og til markeds- og 
medierettighetene skal reguleres  

• hvordan E-sportforbundet ser for seg samarbeidet med kommersielle 

tilbydere av e-sportkonkurranser og plattformer for konkurransene 

• forhold til anbefalte aldersgrenser i spillene  

• hvordan det Internasjonale e-sportforbundets forhold er og vil bli overfor de 
internasjonale idrettsorganisasjonene.  

 

3. Idrettsstyret ønsker å avklare disse premissene i forkant av det ekstraordinære 

idrettstinget høsten 2021, med tanke på behandlingen av E-sportforbundets søknad 

om opptak.  Skulle disse premissene ikke være avklart før behandlingen i høst, vil 

arbeidet fortsette med siktemål om behandling av opptak på idrettstinget i 2023.  

 

 

Sak 199: Opptak av e-idrett som idretter/grener i eksisterende særforbund 

Per Tøien fra idrettspolitisk avdeling innledet til saken. 

 

Mange særforbund tilbyr e-idrett i dag, og det er forventet at flere kommer etter. Opptak av 

idretter/grener omfattes av de samme kriteriene for opptak, som opptak av særidretter. 

Organisatorisk hører de hjemme under de angjeldende særforbund. 

 

I spørsmålet om hvem som har eierskapet til idretten og hvem som eier konkurransereglene, 

så gjelder følgende: 

• De internasjonale særforbundene «eier» sine idretter. 

• Rettigheten til å kunne tilby e-idrett reguleres i avtale mellom det internasjonale 
særforbundet og spillutvikleren.  

• Eierskap til egen idrett og til egne konkurranseregler blir fastslått også for e-idretter. 

• Ved opptak vil eierskap til egen idrett og til egne konkurranseregler bli fastslått også 

for e-idretter. 

 

Vedtak: 



1. E-idrett, idrettssimulerende e-sport, som tilbys eller er ønsket tilbudt gjennom 

eksisterende særforbund, er å anse som fysisk aktivitet av konkurranse-, trenings- 

og/eller mosjonskarakter iht. NIFs lov § 1-2 (1) a).  

 

2. Eksisterende særforbund som i dag tilbyr eller som ønsker å tilby e-idrett, 

idrettssimulerende e-sport, i eget særforbund, kan godkjennes som idretter/grener i 

forbundet etter søknad til Idrettsstyret. 

 

3. For senere godkjenning av e-idretter i eget særforbund, følges NIFs lov §6-3 som gir 

idrettsstyret hjemmel til å godkjenne dette. 

 

 

Sak 200: Ekstraordinært idrettsting i 2021 

Generalsekretæren innledet til saken. NIFs organisasjonssjef, Gro Holstad orienterte videre. 

 

Idrettsstyret vedtok på forrige styremøte at styret skal fremme forslag til idrettstinget om at 

det skal gjennomføres et ekstraordinært idrettsting til høsten, ettersom det ordinære 

idrettstinget i mai gjennomføres digitalt. Generalsekretæren ble bedt om å komme tilbake 

med forslag til forslagstekst, dato og sted, og forslag til hvilke saker som bør foreslås 

behandlet på det ekstraordinære idrettstinget.  

 

Idrettsstyret gjennomgikk og diskuterte generalsekretærens forslag. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtok å fremme forslag til idrettstinget om å gjennomføre 

ekstraordinært idrettsting 16. oktober med påfølgende middag på Scandic Oslo 

Airport  

2. Idrettsstyret vedtok å arrangere Ledersamling i tilknytning til ekstraordinært 

idrettsting 15. oktober 2021 

3. Idrettsstyret vedtok å fremme forslag til idrettstinget om at følgende saker 

behandles på det ekstraordinære idrettstinget: 

- Sak 16.1 Regler for opptak av særforbund 

- Sak 16.2 Opptak av Norges Innebandyforbund og Norges Hockeyforbund 

- Sak 16.3 Opptak av Norges E-sportforbund 

- Sak 18.11 Utgreiing om det skal søkjast om å arrangere SOWWG i Norge 

- Sak 18.15 Finansiering av idrettsråd 

- Sak 18.16 Idrettskretsene som egen budsjettpost på spillemiddelsøknaden 

 

Forslag til Idrettsstyrets begrunnelse overfor Idrettstinget godkjennes. 

 

 

Sak 201: Idrettstinget 2021 – Sakspapirer til Idrettstinget 

Generalsekretæren innledet til saken. Leder av NIFs juridiske avdeling Henriette Hillestad 

Thune, orienterte videre. 

 

Sakspapirene til Idrettstinget skal, i henhold til NIFs lov, sendes ut senest 1 måned før 

Idrettstinget, dvs. senest innen 28. april 2021. 

 

Komplette sakspapirer, med unntak av innstilling fra valgkomiteen, legges frem for 

Idrettsstyret for siste gjennomgang og godkjenning før papirene sluttføres og sendes 

organisasjonen innen fristen. 



 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret godkjente fremlagte forslag til tingforslag og til Idrettsstyrets 

begrunnelser/uttalelser. 

2. Idrettsstyret ba generalsekretæren ferdigstille sakspapirene og forelegge disse for 

presidentskapet, som gis fullmakt til å gjøre mindre justeringer og redigeringer som 

ikke påvirker det materielle innholdet i forslagene/uttalelsene/begrunnelsene, før de 

endelige papirene sendes organisasjonen innen fristen. 

 

 

Sak 202: Etisk og trygg idrett – Rapport til idrettstinget for perioden 2019 –2021 

Rådgiver i NIF, Cecilie Prebensen innledet til saken. 

 

Idrettstinget 2019 fattet, etter forslag fra Idrettsstyret (2015-2019), vedtak om å utrede 

hvordan arbeidet med en etisk og trygg idrett kan styrkes ytterligere i organisasjonen. 

Arbeidet skal resultere i tiltak som igangsettes i tingperioden, forslag til Idrettstinget i 2021, 

og eventuelle forslag til - og prosesser frem til - Idrettstinget i 2023. 

 

Fokuset for arbeidet i perioden 2019 til 2021 har vært på å skape helhetlige rammer for 

arbeidet og ta tak i viktig forbedringsområder for hele idrettsorganisasjonen. 

 

Idrettsstyret tok leveranse 3 og 5, og utkast til rapport til orientering og oversender forslaget 

til vedtak for leveranse 1, 2 og 4 til idrettstinget. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtok å innstille følgende for Idrettstinget: 

a) Etiske leveregler for norsk idrett vedtas 

b) Mandat og instruks for NIFs etiske råd vedtas 

 

Idrettsstyret vil foreslå for Idrettstinget at etisk råd og praktiseringen av de etiske 

levereglene evalueres og legges frem på Idrettstinget i 2023.  

 

2. Idrettsstyret tar system for varsler og krav til godt styresett til orientering 

 

3. Idrettsstyret tar den vedlagte helhetlige rapporten om etisk og trygg idrett til 

orientering, og ber generalsekretæren gjøre rapporten tilgjengelig for hele 

organisasjonen. 

 

Sak 203: Etisk og trygg idrett - Vold mot barn 

Generalsekretæren innledet til saken. NIFs rådgiver, Håvard Øvregård, orienterte videre. 

 

Idretten har, utover det som følger av politiattestordningen, ikke hatt egne fastsatte rammer 

for hvilke konsekvenser dom for vold mot barn skal få for trenere eller andre ansvarspersoner 

som har oppgaver med tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med 

utviklingshemming.  

 

I løpet av de siste årene har det imidlertid kommet flere spørsmål om denne 

problemstillingen. Arbeidsgruppen «Etisk og trygg idrett» ble av generalsekretæren i februar 

spurt om å vurdere dette og komme med forslag til idrettsstyret om håndtering av slike saker 

som en del av sitt arbeid. På idrettsstyrets møte nr. 20 (2019-2021) ble det også stilt spørsmål 

fra idrettsstyret til administrasjonen om denne problemstillingen. 



 

Den ovennevnte arbeidsgruppen har drøftet problemstillingen og ønsker at idrettsstyret tar 

en prinsipiell stilling til temaet. Etter at idrettsstyret har fattet sin prinsipielle beslutning i 

saken, vil administrasjonen se på de juridiske konsekvensene slik at vedtaket blir formelt 

riktig, kan implementeres i organisasjonen og får konsekvenser for andre organisasjonsledd.  

 

Saken vil legges frem for idrettsstyret igjen i august 2021.  

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret ønsker at dom for vold mot barn skal føre til utestengelse fra oppgaver 

i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller 

mennesker med utviklingshemming.  

 

2. Idrettsstyret ber administrasjonen komme tilbake til idrettsstyret med en vurdering 

av og forslag til vedtak om hvordan idrettsstyret kan legge føringer for dette, 

inkludert alternativ der tidsbegrensning er avhengig av alvorlighetsgrad.  

 

3. Idrettsstyret ønsker at politiattestordningen (barneomsorgsattest) på sikt også 

inkluderer vold mot barn, og ber administrasjonen arbeide for at dette skjer. 

 

Sak 204: Helhetlig plan og tydelige mål for mangfoldsarbeidet i norsk idrett 

Generalsekretæren innledet til saken.  

 

Arbeidet mot rasisme og for økt mangfold i idretten har vært oppe til diskusjon, orientering 

og vedtak i idrettsstyret ved flere anledninger siden sommeren 2020. Under idrettsstyrets 

møte nr. 20, 15.-16.mars 2021, var det et ønske fra idrettsstyret å løfte og prioritere arbeidet 

for å øke mangfoldet i norsk idrett ytterligere i tiden og årene fremover. 

 

Idrettsstyret anbefaler å jobbe videre med en helhetlig plan for arbeidet med å øke 

mangfoldet i norsk idrett. Målsetningen om økt mangfold er definert i Idretten Vil! (side 8): 

«Norges idrettsforbund har som mål å ta vare på mangfoldet i samfunnet inn i idretten, slik 

at norsk idrett speiler det samfunnet vi er en del av og der ingen skal ekskluderes». Arbeidet 

vil jobbe ut fra malen til arbeidet med «Etisk og trygg idrett», med en helhetlig plan og flere 

del-leveranser underveis. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtok at det skal utarbeides en helhetlig plan og tydelige målsetninger 

for arbeidet med å øke mangfoldet i norsk idrett i tråd med Idretten vil!  

 

2. Idrettsstyret vedtok å nedsette en arbeidsgruppe fra idrettsstyret som skal følge opp 

arbeidet sammen med NIFs administrasjon, og presentere en fremdriftsplan med en 

tilhørende ressursplan i løpet av senhøsten for idrettsstyret.  

 

 

Sak 205: Idrettens hus 2024 

Generalsekretæren innledet til saken.  

 

Denne saken har vært oppe både som vedtakssak i idrettsstyremøtene nr. 43 (2015- 

2019), 11. mars 2019 og nr. 18 (2019-2021), 19. januar 2021 og orienteringssak i 

idrettsstyremøtene nr. 13 (2019-2021), 15. oktober 2020 og nr. 20 (2019-2021), 15-16. mars 

2021. 



 

Med bakgrunn i skriftlige tilbakemeldinger fra særforbundene vil idrettsstyret selv fatte den 

endelige avgjørelsen om fremtidig lokalisering. 

 

Idrettsstyret understreket at prosessen med Idrettens Hus 2024 skal videreføres og hvor 

de overordnede innspillene som særforbundene har kommet med hensyntas, og det 

overordnede målet om at norsk idrett skal være samlet er førende og et grunnleggende 

prinsipp for det videre arbeidet. 

 

Generalsekretæren vil legge frem forslag til Idrettsstyret på valg av plassering med tilhørende 

forslag til avtale på styremøtet i august 2021. 

 

Idrettsstyret takket både prosjektgruppa og styringsgruppa for et solid stykke arbeid i denne 

saken.  

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret besluttet at endelig vedtak knyttet til lokalisering av Idrettens hus skal 

fattes av Idrettsstyret. 

 

2. Idrettsstyret ber generalsekretæren videreføre prosessen med Idrettens hus 2024. 

Denne prosessen skal hensynta de overordnede innspill som særforbundene har 

kommet med, og hensynet til å holde norsk idrett fysisk samlokalisert i et 

langsiktigperspektiv skal være et grunnleggende premiss i det videre arbeidet. 

 

3. Administrasjonen vil fremlegge konkret forslag til Idrettsstyret på valg av 

plassering med tilhørende forslag til avtale på styremøtet i august 2021. 

 

 

Sak 206: Unntatt offentlighet 

 

 

Sak 207: Orienteringssaker 

Det ble her vist til de skriftlige orienteringene i sakspapirene relatert til: 

a) Internasjonale saker 

b) Forberedelser til OL/PL i Beijing 2022 

c) Status vedr. praktisk gjennomføring av Idrettstinget 2021 (pr. 6.april 2021) 

d) Evaluering av møteplasser 2020 og Ledersamlingen i mars 2021 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret tok sakene til orientering 

 

 

Sak 208: Eventuelt: 

Det ble orientert om følgende saker under «eventuelt»: 

• Status i SOU-prosessen  

• Status i oppfølgingen av saken vedr. Stiftelsen VI. Den økonomiske situasjonen for 
NIF er her kritisk, og generalsekretæren vurderer fortløpende om det må iverksettes 

tiltak i situasjonen. 

• Status i den organisatoriske oppfølgingen av særforbund 
 

 



Det ble gjennomført åpen time for organisasjonen og for pressen 15. april 2021. 

 

Neste styremøte er 26. april 2021. 


