
 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL  
Idrettsstyrets møte nr. 24 (2019 - 2021)  
6. mai 2021 / Teams  
 
 
Deltok:  
Berit Kjøll, Vibecke Sørensen, Johann Olav Koss, Astrid Strandbu, 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. 24 (2019-2021) 6. mai 2021 kl. 08.30.  
 
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 213: Godkjenne innkalling, sakliste, protokoller og referater 

 

Vedtak: 

1. Innkallingen ble godkjent. 

2. Saklisten ble godkjent. 

3. Idrettsstyret vedtok protokollen fra idrettsstyremøte nr. 22 (2019-2021) 13.-14.april 

2021 

4. Idrettsstyret vedtok protokollen fra idrettsstyremøte nr. 23 (2019-2021) 26.april 

2021 

5. Idrettsstyret tok protokollen fra kontrollutvalgets møte nr. 9, 23.mars 2021 til 

orientering. 



6. Idrettsstyret tok protokollen fra kontrollutvalgets møte nr. 10, 19.april 2021 til 

orientering. 

7. Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapets møte 21.april 2021 til orientering. 

8. Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapets møte 3.mai 2021 til orientering. 

 

 

Sak 214: Valg av nytt styremedlem til styret i Antidoping Norge 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Styret er Stiftelsen Antidoping Norges (ADNO) øverste organ, og har ansvaret for 

forvaltningen av stiftelsen og at formålet ivaretas.  

 

Styret består av seks frittstående medlemmer, hvorav tre styremedlemmer oppnevnes av NIF 

og tre styremedlemmer oppnevnes av staten/kulturdepartementet. Medlemmer av stiftelsens 

styre har fire års funksjonstid. 

 

Et av styrets medlemmer, Christian B. Hjort ble i sin tid oppnevnt av NIF, men valgte selv å 

trekke seg fra dette vervet 29. januar 2021. NIF skal således oppnevne ett nytt styremedlem i 

hans sted for en fireårsperiode. 

 

Presidentskapet og generalsekretæren har intervjuet aktuelle kandidater til vervet, og funnet 

Thor-Arne Wullum som den foretrukne kandidaten.  

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret oppnevnte Thor-Arne Wullum som nytt styremedlem til Stiftelsen 

Antidoping Norge. 

 

 

Sak 215: Dato for styremøter i 2021 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Idrettsstyret besluttet å legge første styremøte etter Idrettstinget til 24. juni. På dette møtet 

(nr. 1, 2021-2023) vil styret beslutte møtedatoer ut året 2021. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtok å gjennomføre et styremøte 24. juni 2021. Øvrige møtedatoer 

for 2021 vedtas av idrettsstyret i møte nr. 1 (2021-2023), 24. juni 2021.  

 

 

Sak 216: Dispensasjon fra NIFs lov § 2-4 – Norges Fleridrettsforbund 

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

Thune, orienterte videre i saken. 

 

Norges Fleridrettsforbunds kontrollutvalg og valgkomité oppfyller ikke kravene etter NIFs 

kjønnsfordelingsbestemmelse (§ 2-4), og har søkt om dispensasjon fra bestemmelsen. 

 

Iht. delegasjonsreglementet kan NIFs generalsekretær avgjøre dispensasjonssøknader fra 

særforbund. Generalsekretæren er delegert myndighet til å avgjøre dispensasjonssøknader 

etter NIFs lov § 2-4 (kjønnsfordelingsbestemmelsen), men det er presisert i 

delegasjonsreglementet at saker av prinsipiell karakter alltid skal behandles av Idrettsstyret. 

 



Generalsekretæren anser denne saken av prinsipiell betydning som må avgjøres av 

Idrettsstyret, sett hen til idrettsstyrets forslag til Idrettstinget 2021 om innskjerping av 

kjønnsfordelingsbestemmelsen.  

 

Det er i tingperioden (2019-2021) ikke innkommet tilsvarende søknader, verken fra andre 

særforbund/idrettskretser eller fra Norges Fleridrettsforbund. Det foreligger således ingen 

relevant praksis for den aktuelle tingperioden. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret gir Norges Fleridrettsforbund dispensasjon fra NIFs lov § 2-4 for 

kontrollutvalget og valgkomiteen frem til forbundet har gjennomført sitt 

ekstraordinære ting høsten 2021. 

 

 

Sak 217: Idrettstinget 2021 – forslag til innstilling av utvalg E-sport 

Generalsekretæren innledet til saken. Rådgiver i NIFs politiske avdeling, Per Tøien, 

orienterte videre i saken. 

 

Idrettsstyret vedtok i sitt styremøte 13. og 14. april 2021 i sak nr. 198 (2019-2021) å nedsette 

et tingoppnevnt utvalg som skal identifisere de premisser som må avklares før et opptak av 

Norges E-sportforbund som særforbund kan skje. 

 

Idrettsstyret mener at det mest naturlige er at Idrettstinget gir idrettsstyret mandat til å 

nedsette et utvalg som skal innhente tilleggsinformasjon vedrørende behandling av opptak 

som særforbund fra Norges E-sportsforbund. 

 

Vedtak: 

1. Med ref. til sak 198 (2019-2021), vil idrettsstyret be Idrettstinget om et mandat til å 

nedsette et utvalg som skal innhente tilleggsinformasjon vedrørende behandling av 

opptak som særforbund fra Norges E-sportsforbund. 

 

 

Sak 218: Idrettstinget 2021 – forslag til resolusjon 

Generalsekretæren innledet til saken. Rådgiver i NIFs politiske avdeling, Per Tøien, 

orienterte videre i saken. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtar å fremme et resolusjonsforslag for Idrettstinget. 

2. Resolusjonen skal tydeliggjøre idrettens betydning i gjenåpningen av samfunnet 

etter koronapandemien.  

3. Redaksjonskomiteen ferdigstiller resolusjonen med innspillene gitt i 

idrettsstyremøtet. 

 

 

Sak 219: Idrettstinget 2021 – ansvarsdeling 

Generalsekretæren innledet til saken. NIFs 1. visepresident, Vibecke Sørensen, orienterte 

videre i saken. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtok fordeling av saker i tråd med programkomiteens forslag. 

 



Sak 220: Orienteringssaker 

 

a) Idrettstinget 2021 – praktisk gjennomføring  

Idrettsstyret ble orientert om status i arbeidet med den praktiske gjennomføringen av 

Idrettstinget i mai. 

 

b) Stortingsvalg 2021  

Idrettsstyret ble skriftlig orientert om status i arbeidet med Stortingsvalget 2021. 

 

c) Status i forberedelser til Tokyo 2021  

Toppidrettssjef Tore Øvrebø orienterte om status i forberedelsene til OL og 

Paralympics i Tokyo. 

 

Antatt størrelse på troppene er rundt 16 for Paralympics og rundt 90 for OL. 

Ambisjonen er å ta 8 medaljer i OL og 8 medaljer i PL. 

 

Når det gjelder vaksinering av OL/PL-troppen, så er det et ønske fra NIFs side at alle 

er vaksinert før avreise, men en slik ev. vaksinering skal ikke skje ved at norske 

utøvere «sniker» i det som er det fastlagte offentlige vaksinasjonsprogrammet. 

 

d) Status gjestegruppe Tokyo 2021 

Idrettsstyret ble orientert skriftlig om status knyttet til arbeidet rundt NIFs 

gjestegruppe under OL og PL i Tokyo. 

 

e) Arbeid med økt kjønnsbalanse – en orientering fra ressursgruppa  

NIFs seniorrådgiver innen kompetanseutvikling, Kari Vanebo, orienterte om status i 

arbeidet med økt kjønnsbalanse i norsk idrett.  

 

Idrettsstyret fikk presentert ressursgruppas anbefalinger til Idrettsstyret. Disse er 

basert på diskusjoner i gruppen, innspill fra rundbordskonferanse og evaluering av 

mentorprogram. Alle særforbundene og idrettskretsene må sette sine egne mål i løpet 

av 2021 for hvordan de skal oppnå minst 40% kvinner i lederposisjoner i sin 

organisasjon. 

 

f) SoU-arbeidet 

Generalsekretæren, og prosjektleder Trond Pedersen, orienterte idrettsstyret om 

status i arbeidet med SoU i NIF. 

 

Den overordnede implementeringsplan tar sikte på implementering av ny 

organisasjon pr. 1.oktober 2021, og aktivitetene i prosjektet er tilpasset dette. 

  

g) Stiftelsen VI  

Generalsekretæren orienterte idrettsstyret om status i oppfølgingen av situasjonen 

knyttet til Stiftelsen VI, herunder den økonomiske situasjonen og dens risikosider. 

 

h) PARAdigmeskiftet 

Utviklingssjef i Olympiatoppen, Trond Pedersen, orienterte idrettsstyret om arbeidet 

med PARAdigmeskiftet i norsk idrett. 

 



Bakgrunnen er at når Stiftelsen VI terminerte samarbeidsavtalen med Olympiatoppen 

i februar, akselererte også dette arbeidet med utviklingen av en helhetlig parastrategi 

for norsk idrett (arbeidstittel PARAdigmeskiftet), som omfatter både topp og bredde. 

 

i) Digital status/finansiering av digitalisering  

Idrettsstyret fikk en grundig skriftlig orientering knyttet til status/finansiering av 

digitaliseringsarbeidet.  

 

Dette arbeidet har hatt god fremdrift hittil i 2021. Overordnet fokus er å levere i 

henhold til den planen som er besluttet for 2021, samt å levere på ønsker/bestillinger 

fra organisasjonen og idrettsstyret. 

 

j) Status evaluering av forvaltningsordninger  

Forvaltningsansvarlig i NIF, Stine Schultz Heireng, gav idrettsstyret en orientering 

knyttet til evalueringen av NIFs forvaltningsordninger. 

 

Siden forrige orientering til idrettsstyret, i mars 2021, har arbeidet med evalueringen 

hovedsakelig omfattet utvikling og utarbeidelse av analyser for konsekvensutredning 

knyttet til vekting av aldersgrupper og solidarisk modell.  

 

Idrettsstyret fikk en nærmere orientering knyttet til følgende: 

• Definisjon roller og idrettsgren 

• Organisasjonsmessig nøytralitet 

• Vekting av aldersgrupper og solidarisk modell 
 

k) Etisk og trygg idrett –varslingsrutiner og finansiering av digitalt system 

for varsler 

Generalsekretæren innledet til saken. NIFs seniorrådgiver på verdiarbeid, Cecilie 

Prebensen, orienterte videre i saken. 

 

Arbeidet med system for varsler går nå over i en implementeringsfase. En viktig 

forutsetning for det videre arbeidet er en tydelig «tjenestevei» for hvert eneste varsel. 
Å lage en felles rutine for ulike varslere og type varsel vil være med å tydeliggjøre og gi 

trygghet for personer som ønsker å si fra om kritikkverdige forhold. 

 

De budsjettmessige konsekvenser av forslaget er estimert til ca. 1 million kroner i året 

pluss 200 000 i etableringskostnader for landingsside, kommunikasjons- og 

kompetansearbeid. 

 

l) Avtalen med LO, IN og NHO  

Idrettsstyret fikk en orientering knyttet til NIFS intensjonsavtale med NHO, LO og 

Innovasjon Norge (IN), hvor målsetningen er å skape økt konkurransekraft for både 

idretten og næringslivet gjennom et systematisk samarbeid med strategisk 

posisjonering som verktøy i næringsfremmeøyemed. 

 

m) Status oppfølging av toppidrettsrapport   

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om status i arbeidet med utarbeidelsen av en 

endelig rapport knyttet til toppidrettsutøvernes rammebetingelser.  

 

Planen var å ha på plass en sluttrapport, med forslag til innsatspunkter, før 

sommeren. Dette har vist seg å være krevende rent tidsmessig for vedkommende 



eksterne ressurs som skal skrive sluttrapporten. Vedkommende vil legge frem en 

sluttrapport i august/september i år. Denne vil da bli presentert for idrettsstyret. 

 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret tok de fremlagte sakene til orientering. 

 

 

Sak 221: Forslag fra Trøndelag idrettskrets til Idrettstinget 2021 – ettersendelse 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Ved en inkurie ble tre forslag til Idrettstinget fra Trøndelag Idrettskrets ikke oversendt med 

tingsakene til organisasjonen. Ettersom forslagene opprinnelig ble forsøkt sendt til korrekt e-

postadresse innen fristen, har generalsekretæren vurdert det dithen at forslagene bør 

behandles av Idrettsstyret og fremmes for Idrettstinget. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtok å ettersende to forslag fra Trøndelag idrettskrets til 

Idrettstinget med de foreslåtte uttalelsene fra Idrettsstyret. 

 

 

Sak 222: Eventuelt 

Under «Eventuelt» ble følgende saker belyst: 

• Oppfølging av tingsaken om opphevelse av forbudet mot simulert høyde i norsk idrett. 

• Idrettsmeldingen. 

• Nye forskrifter for utøvelse av motorsport som åpner opp for kommersielle aktører. 

• Vaksinering av den norske troppen til OL/PL i Tokyo (se også punkt c) i sak 220 i 

dette styremøtet). 

• Seminaret om idrett og menneskerettigheter i NIFs regi 11. mai. 

• Ny markedsavtale med Scandic. 
 

 

Sak 222: Åpen post 

Det var ingen saker til behandling under «Åpen post». 

 

 

 

 

Idrettspresidenten avsluttet styremøte nr. 24 (2019-2021) kl. 16.30. 

 

Det ble gjennomført åpen time for organisasjonen og pressen 7. mai 2021. Neste 

styremøte er 24. juni 2021. 

 


