
 

 

 

 

 

PROTOKOLL 
Ekstraordinært idrettsstyremøte nr. 26 (2019- 2021) 

27.mai 2021 / Teams  
 
 
Deltok:  
Berit Kjøll, Johann Olav Koss, Astrid Strandbu, Elisabeth Faret, Emilie Zakariassen Hansen, 
Erik Unaas, Ole Jørstad, Kathe Langvik, Kristin Kloster Aasen, Sebastian Henriksen, Sondre 
Sande Gullord og Zaineb Al-Samarai.  
 
Fra administrasjonen: Karen Kvalevåg, Magnus Sverdrup, Gro Holstad, Henriette Hillestad 
Thune og Linda Jacobsen (referent).  
 
Forfall: Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Vibecke Sørensen 
 
Presidenten åpnet ekstraordinært idrettsstyremøte nr. 26 (2019-2021) 27. mai 2021 kl. 
08.00.  
 
Møtet var vedtaksført.  
 
Idrettsstyremedlem Elisabeth Faret meldte seg inhabil ved behandlingen av sak nr. 229. 

 

 

Sak 224: Godkjenne innkalling, sakliste, protokoller og referater 

 

Vedtak: 

1. Innkallingen ble godkjent 

2. Saklisten ble godkjent 

3. Idrettsstyret vedtok protokollen fra idrettsstyremøte nr. 24 (2019-2021) 6. mai 2021 

4. Idrettsstyret vedtok protokollen fra det ekstraordinære idrettsstyremøtet nr. 25 

(2019-2021) 20. mai 2021 

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

 

 



 

Sak 225: Idrettstinget 2021 - Omforent forslag – NIF og Brettforbundet 

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

 

Idrettsstyret var i sak 201 i styremøte 22 (2019-2021), 13. og 14. april, enige om at 

Idrettsstyret støtter Brettforbundets initiativ og intensjonen bak forslaget, men støtter ikke 

selve forslaget til vedtak. Idrettsstyret viste her til sitt alternative vedtaksforslag i tingforslag 

nr. 18.17. 

 

Norges Brettforbund har i etterkant av styrets behandling tatt initiativ til å finne et omforent 

forslag til vedtak, hvor Brettforbundets konkrete forslag om en internasjonal veileder 

kommer tydelig frem i vedtaksteksten. 

 

Det omforente forslaget ble presentert for idrettsstyret – et forslag som er behandlet i styret i 

Norges Brettforbund. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret slutter seg til det foreslåtte omforente forslaget knyttet til 

tingforslagene nr. 18.16 og 18.17.  

 

 

Sak 226: Idrettstinget 2021 – revidert forslag til resolusjon 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Idrettsstyret sluttet seg til det fremlagte forslaget til revidert resolusjonstekst. Denne 

oversendes Redaksjonskomiteen for endelig behandling. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens reviderte resolusjonsutkast med den 

endringen som fremkom i møtet, og oversender dette til endelig behandling i 

Redaksjonskomiteen. 

 

 

Sak 227: Idrettstinget 2021 – Endringsforslag fra NIFs valgkomité til sak 18.1 

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

Thune, orienterte videre i saken. 

 

Idrettsstyret er gjort kjent med at valgkomiteen vil fremme et tillegg til sak 18.1 nr. 2 som 

innebærer at kun ledere av etisk råd og påtalenemnda velges på det digitale tinget og at de 

øvrige medlemmene velges på det ekstraordinære idrettstinget i oktober. Idrettsstyret slutter 

seg til dette. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret støtter endringsforslaget fra NIFs valgkomité til sak 18.1. 

 

 

Sak 228: Idrettstinget 2021 – dispensasjonssøknad fra Norges Brettforbund 

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

Thune, orienterte videre i saken. 

 



Norge Brettforbund har søkt om dispensasjon fra NIFs lov § 2-6 til Idrettstinget 2021 for sin 

president, Ola Keul, slik at Keul kan møte som representant for forbundet.  Keul er ansatt i en 

midlertidig stilling i Norges Skiforbund. 

 

Idrettsstyret mener at Keul bør få innvilget en særskilt dispensasjon på bakgrunn av at Covid 

19-situasjonen har gjort at hans midlertidige stilling i Skiforbundet har blitt forlenget med ett 

ekstra år. Opprinnelig skulle Keul ha fratrådt nevnte stilling før Idrettstinget i 2021.  

 

Idrettsstyret ser et behov for å tydeliggjøre NIFs lov § 2-6 med tanke på liknende situasjoner i 

fremtiden. 

 

Vedtak: 

1. Søknad fra Norges Brettforbund om dispensasjon fra NIFs lov § 2-6 innvilges. 

 

 

Sak 229: Sak unntatt offentlighet 

 

 

 

Idrettspresidenten avsluttet ekstraordinært idrettsstyremøte nr. 26 (2019-2021) kl. 0900. 

 

 


