
PROTOKOLL 
Idrettsstyrets møte nr. 10, 26. april 2022 (2021 - 2023)/Ullevål 
Stadion  

Deltok:  
Berit Kjøll, Vibecke Sørensen (bortsett fra sakene 98, 99, 100, 101 og 102), Sondre Sande 
Gullord, Ole R. Jørstad, Astrid Strandbu, Elisabeth Faret, Erik M. Unaas, Kristin K. Aasen, 
Sebastian Henriksen, Marco Elsafadi (bortsett fra sakene 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105 og 
107), Sara Stokken Rott, Zaineb Al-Samarai, Astrid Uhrenholdt Jacobsen (med på Teams), 
Åsmund Sæbøe (bortsett fra sakene 98, 99 og 100). 

Fra administrasjonen: Nils Einar Aas, Finn Aagaard og Magnus Sverdrup (referent). 

Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 10 (2021-2023) 26. april 2022 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 98: Godkjenne innkalling, sakliste, protokoller og referater 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

Vedtak: 

1. Innkallingen ble godkjent.

2. Saklisten ble godkjent.

3. Idrettsstyret godkjente protokollen fra idrettsstyremøte nr. 9 (2021-2023), 15. og 16.

mars 2022, med endringer som fremkom i møtet.

4. Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapets møte 7. april 2022 til orientering.



Sak 99: Oppfølging av rapport om toppidrettsutøvernes rammebetingelser 

Generalsekretæren innledet til saken. Leder av NIFs styresekretariat, Magnus Sverdrup 

orienterte videre. 

Bakgrunnen for denne saken er vedtaket i sak 74 i styremøte nr. 9 (2019-2021), 26. mars 

2020, om å etablere et utvalg som skulle kartlegge og belyse sentrale rammebetingelser for 

norske toppidrettsutøvere. 

I sak 73 i styremøte nr. 8 (2021-2023), 20. januar 2022, ble det bedt om at generalsekretæren 

kommer tilbake til idrettsstyret med en helthetlig plan for oppfølging av rapportens 

anbefalinger. 

Som påpekt i behandlingen av denne rapporten i sak 73 i styremøte nr. 8 (2021-2023), 20. 

januar 2022, så omfatter rapporten flere sentrale forhold knyttet til toppidrettsutøvernes 

rammebetingelser. Det er idrettsstyrets vurdering at det er viktig å sikre at det blir en god 

utøverforankring i den videre prosessen med oppfølgingen av rapportens funn og 

anbefalinger. Derfor skal det igangsettes et arbeid med representasjon fra NIF sentralt 

(herunder på politisk påvirkningskompetanse), Olympiatoppen, Norske Idrettsutøveres 

Sentralorganisasjon (NISO) og NIFs utøverkomité for å følge opp rapportens anbefalinger og 

konklusjoner.  

Vedtak: 

1. Idrettsstyret ba Generalsekretæren igangsette et arbeid med faglig representasjon

fra NIF sentralt, Olympiatoppen, Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon

(NISO) og NIFs utøverkomité for videre oppfølgingen av rapporten om

toppidrettsutøvernes rammebetingelser.

Sak 100: Omdisponering av midler - World Winter Games Kazan 2023 

Generalsekretæren innledet til saken.  

Behandlingen av denne saken ble utsatt til idrettsstyremøte nr. 11 (2021-2023), 19. mai 2022. 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret ba generalsekretæren komme tilbake i styremøte nr. 11 (2021-2023),

19. mai 2022, med denne saken.

Sak 101: NIFs etiske leveregler for internasjonal representasjon 

Generalsekretæren innledet til saken. Leder av NIFs styresekretariat, Magnus Sverdrup, 

orienterte videre. 

Saken er en opprinnelig oppfølging fra det ekstraordinære idrettstinget høsten 2021, som ba 

idrettsstyret ferdigstille et sett etiske leveregler for internasjonal representasjon i norsk 

idrett. Videre er saken en oppfølging av sak 92 i styremøte nr. 9 (2021-2023), 15./16. mars 

2022, hvor idrettsstyret ba generalsekretæren komme tilbake med et endelig forslag til NIFs 

etiske leveregler for internasjonalt arbeid til neste styremøte, som hensyntok innspill som 

fremkom i styremøtet. 

Idrettsstyret anser at styrets innspill fra styremøte nr. 9 i sak 92 (2021-2023) er hensyntatt. 



Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtar NIFs etiske leveregler for internasjonal representasjon.

Sak 102: Søknad om godkjenning av ny idrett 

Generalsekretæren innledet til saken. Advokat i NIFs juridiske avdeling, Siri Grønborg 

Christensen, orienterte videre. 

Etter NIFs lov § 6-3 tilligger det idrettsstyret å godkjenne opptak av nye idretter. Styret i 

Norges Skiforbund (NSF) vedtok i møte nr. 5, den 3. desember 2021, å søke idrettsstyret om 

godkjenning av idretten randonee. NSF søkte om slik godkjenning den 24. mars 2022. 

Randonee som aktivitet oppfyller idrettsbegrepet i NIFs lov § 1-2 (1), og er en ny aktivitet som 

ikke tidligere er godkjent av idrettsstyret. NSF har den formelle tilknytningen til The 

International Ski Mountaineering Federation (ISMF) som organiserer konkurranseidretten 

internasjonalt og er den landsomfattende organisasjonen som organiserer idretten i Norge. 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret godkjente randonee som ny idrett, jf. NIFs lov § 6-3.

Sak 103: Politiattestordningen 

Generalsekretæren innledet til saken. Seniorrådgiver innen verdiarbeid i NIF, Håvard 

Øvregård, orientert videre i saken. 

NIF innførte i 2009 obligatorisk politiattest for personer med tillits- og ansvarsforhold for 

barn og for personer med utviklingshemming.  

NIF har identifisert flere utfordringer med dagens ordning, herunder: 

• Innhenting av politiattest for en person som tidligere har (eller sier den har) levert

attest.

• En ansvarsperson kan bli dømt for seksualforbrytelser uten at idrettslaget blir varslet.

• Forfalsking av politiattest.

• Vold mot barn er ikke inkludert i politiattesten.

Idrettsstyret stiller seg bak de fremlagte handlingspunktene som generalsekretæren 

presenterte. Det er viktig at NIF nå er tydelige og synlige i sin kommunikasjon overfor 

myndigheter og allmennheten om at dagens barneomsorgsattest ikke er tilfredsstillende, og 

at Norges idrettsforbund snarlig ønsker/krever en forbedring av ordningen. 

Idrettsstyret ser det som en av NIFs viktigste oppgaver å sikre at idretten er trygg. En 

fungerende politiattestordning er et helt sentralt virkemiddel for å gjøre idretten til en trygg 

arena for barn og for personer med utviklingshemming ikke blir utsatt for overgrep. 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret forventer at det snarest blir etablert ordninger som sikrer at idrettslag

skal kunne be om ny politiattest når idrettslaget ikke er sikker på om en person har

gyldig politiattest.



2. Idrettsstyret forventer at idrettslaget får beskjed når en ansvarsperson som

tidligere har fremvist gyldig politiattest blir siktet, tiltalt eller dømt for nye forhold

som inngår i politiattesten (barneomsorgsattest).

3. Idrettsstyret mener at en digital politiattestordning der NIF i sine register har

oversikt over alle med roller som skal ha politiattest, må på plass, og at det gjennom

utveksling av data med politiet blir sjekket regelmessig om det finnes personer som

ikke har gyldig politiattest.

4. Idrettsstyret krever at det i 2022 både blir gjort tiltak for å forbedre

politiattestordningen på kort sikt, og at det blir igangsatt arbeid med å få på plass

et trygt og sikkert digitalt politiattestsystem.

5. Idrettsstyret ber generalsekretæren fortsette arbeidet overfor Politidirektoratet med

å få på plass ordninger som forbedrer politiattestordningen i idretten.

6. Idrettsstyret ber generalsekretæren ta initiativ overfor angjeldende departementer

for å få igangsatt arbeid med et trygt og sikkert digitalt politiattestsystem.

Sak 104: Rapport OL/PL-sondering 

Presidenten innledet til saken. 

Leder av utvalget som har fulgt opp den idrettsinterne OL/PL-sonderingen i henhold til 

tingvedtaket fra 2019, Mina Gerhardsen, orienterte videre. 

Idrettsstyret har for øvrig understreket at tingvedtaket fra 2019 i sak 8.1, skal følges opp ved 

at oppfølgingen deles i to faser; én intern fase i idretten, og én ev. påfølgende fase mot 

storting og regjering. Det er den nevnte fase én som ligger til grunn for utvalgets arbeid. 

Utvalget har valgt å gi idrettsstyret følgende råd på bakgrunn av sonderingene i 

idrettsorganisasjonen: 

• I tiden frem mot at saken skal endelig behandles i idrettsorganisasjonen, bør det
gjennomføres grundige undersøkelser knyttet til de overordnede kostnader og

inntekter for et fremtidig vinter-OL/PL i Norge.

• Det er behov for å få mer kunnskap om betydningen av IOC sin nye norm og
betydningen for planleggingen og gjennomføringen av olympiske og paralympiske

leker.

• Utvalget anbefaler at norsk idrett først avklarer tydelig hvorvidt Norge skal søke et

fremtidig OL/PL, og på hvilke overordnede premisser, før det tas en diskusjon om ev.

lokalisering.

Idrettsstyret ba generalsekretæren legge frem en plan for oppfølging av sonderingsutvalgets 

arbeid til styremøte nr. 11 (2021-2023), 19. mai 2022, og at dette legges frem for diskusjon på 

NIFs ledermøte 20.-22. mai 2022.   

Vedtak: 

1. På bakgrunn av idrettsstyrets diskusjon, ber Idrettsstyret generalsekretæren

komme tilbake i styremøte nr. 11 (2021-2023), 19. mai 2022, med en plan for

oppfølging av arbeidet i sonderingsutvalget OL/PL, slik at dette kan legges frem for

diskusjon på NIFs ledermøte 20.-22. mai 2022.



Sak 105: Orienteringssaker 

a) Internasjonal orientering

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om at roer og langrennsløper Birgit Røkkum

Skarstein under De paralympiske leker i Beijing 2022 ble gjenvalgt til en ny

fireårsperiode i Den internasjonale paralympiske komités utøverkomité, om status i

Idrettens Barentssamarbeid, om NIFs møte med norske internasjonale

representanter den 29. mars 2022, og om EU-kommisjonens “High Level Expert

Group on Gender Equality in Sport” sin rapport med konkrete anbefalinger for å

styrke kjønnsbalansen i idretten.

b) Kommersielt arbeid og disponering av markedsinntekter

Idrettsstyret fikk en grundig skriftlig orientering om status for NIFs kommersielle

arbeid og hvordan markedsinntektene disponeres.

c) Etisk og trygg idrett – status godt styresett

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om oppfølgingen av leveranse nummer fem i

det overordnede arbeidet med en etisk og trygg idrett; felles krav og kriterier for godt

styresett.

Resultatmålene for denne leveransen omhandler:

• Felles krav og kriterier til godt styresett

• Arbeid med godt styresett som er tilpasset ressurser og behov i ulike

organisasjonsledd

• Felles eierskap til arbeidet

d) Grener og spørsmål om nedleggelse av grener/særforbund som ikke har

«nok» medlemmer

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om hvilke ev. konsekvenser det har dersom et

særforbund som er medlem i NIF ikke lenger oppfyller de kriteriene som Idrettstinget

har satt ved opptak av nye særforbund.

Iht. NIFs lov § 3-4 (1) p) er det Idrettstinget som behandler særidrettenes

organisasjonsmessige tilknytning til NIF, herunder status som særforbund. Det

innebærer at det er Idrettstinget som beslutter opptak og ev. fratakelse av

medlemskap i NIF.

Med tanke på økonomiske tildelinger, er det slik at dersom et særforbund har under

1500 medlemmer, vil dette påvirke størrelsen på tilskudd, inkludert post 3-tilskudd.

e) Oppdatert liste over oppnevnte og nedsatte grupper og utvalg

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om sammensetningen av følgende grupper og

utvalg:

• Tingsammensetningsutvalget (2020-2023)

• OL/PL-sonderingsutvalget (2021-2022)

• Korona-evalueringsutvalget (2021-2022)

• Rådgivende ressursgruppe – anlegg (2021-2023)

• Arbeidsgruppe for politisk arbeid (2021-2023)

• Styringsgruppe for økt kjønnsbalanse i norsk idrett (ut 2022)



f) Organisasjonsutvikling i NIF

Generalsekretæren orienterte innledningsvis i saken.

Idrettsstyret fikk en orientering om arbeidet med målprosess i NIF, og arbeidet med

SOU for IK, som er påbegynt nå i vår.

Idrettsstyret tilkjennegav støtte til dette arbeidet, og ønsker å holdes oppdatert på

fremdriften. Det ble særskilt påpekt et ønske om at særforbundenes plass og rolle i

dette kommer tydelig frem.

g) Ukraina-situasjonen

Generalsekretæren innledet til saken. Rådgiver Elin Horn orienterte videre.

Idrettsstyret fikk en orientering knyttet til hvordan NIF nå jobber med

koordineringen av idrettens innsats med tanke på den økende flyktningstrømmen til

Norge fra Ukraina, herunder:

• Det er etablert egen nettside på idrettsforbundet.no

• Kontakten med andre myndighetene og andre frivillige organisasjoner

• Koordineringen av særskilte økonomiske tilskudd til idretten

• Gjennomføringen av et nasjonalt webinar den 27. april 2022 for alle
organisasjonsledd

• Idrettskretsenes og særforbundenes rolle

h) Status Ledermøte 2022

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

om status i forberedelsene til NIFs ledermøte i Tromsø 20.-22. mai 2022.

i) Idrettstinget 2023

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

om status i forberedelsene til Idrettstinget i Bergen i 2023.

Idrettsstyret vil bli invitert inn i ulike forberedende prosesser. Neste års Idrettsting vil

stå på agendaen på flere styremøter i tiden som kommer.

j) Plan for Sunn Idrett

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering rundt planene for det videre arbeidet med

Sunn Idrett, med særlig henblikk på:

• Sunn idretts ressurssituasjon

• Bakgrunn for Sunn idretts hovedprioriteringer

• Tildeling av ekstra midler for 2022

k) Avklaring MVA-kompensasjon

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om at det i forbindelse med MVA-

kompensasjonen til idrettslag, så har tidligere en rekke idrettslag (eksempelvis

Friskis&Svettis) blitt nektet MVA-kompensasjon som følge av at de var i

"konkurranse" med kommersielle aktører.

Det har nå skjedd et gjennombrudd ettersom Lotteritilsynet har omgjort avslagene, og

tildelt F&S kompensasjon for tre regnskapsår. Nå bør det være avklart at statsstøtte i



form av MVA-kompensasjon til breddeidretten ikke er ulovlig selv om det er 

kommersielle aktører som tilbyr liknende tjenester. 

l) Tilbake til idretten

Generalsekretæren innledet til saken.

Det ble i styremøtet gitt en orientering om følgende:

• Status i arbeidet med å få medlemmer og frivillige tilbake til den organiserte

idretten etter korona

• Aktuelle tiltak

• Resultater av kampanjen “Tilbake til idretten”

Generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud, presenterte hvilke 

utfordringer håndballen har opplevd og hvordan Håndballforbundet målrettet har 

jobbet i situasjonen. 

Seniorrådgiver i Viken Idrettskrets, Johan Conradsson, presenterte hvilke 

utfordringer idretten i Viken Fylke har opplevd og hvordan idrettskretsen målrettet 

har jobbet i situasjonen. 

Idrettsstyret ba generalsekretæren komme tilbake til idrettsstyret før sommerferien i 

år med en sak knyttet til konkrete tiltak for å få medlemmer og frivillige tilbake til 

idretten. 

m) Idrettens Hus 2024

Generalsekretæren innledet til saken. Leder av kommersiell forretningsutvikling i

NIF, Rune Midthaug, orienterte videre i saken og gav en status i arbeidet med

Idrettens Hus 2024.

Idrettsstyret understreket betydningen av at en ny løsning kan ivareta hensynet til

moderne og fremtidsrettede arbeidsformer, og at idretten holdes samlet på Ullevål

Stadion.

Idrettsstyret ba generalsekretæren komme tilbake til styret med en beslutningssak før

sommerferien i år.

Sak 106: Eventuelt 

• Filming av barne- og ungdomsidrett

Leder av NIF digital, Pål Kristen Rønnevik, orienterte. Et av NIFs viktigste arbeid her

er å finne løsninger for å sikre personvernet ved at man kan reservere seg på individ- 

og lagsnivå. Videre er det tatt initiativ til et digital-etisk forum som skal se på

tematikken og lage nasjonale retningslinjer som vil bli presentert for idrettsstyret.

NIF har hatt møter med blant annet Barne- og familiedepartementet, og også

Datatilsynet og Medietilsynet er involvert. I tillegg vil NIF få et refleksjonsnotat fra

Etisk råd i NIF. Målet er å ha på plass retningslinjer før sommeren i år.



• Nytt nasjonalt toppidrettssenter

Generalsekretæren gav idrettsstyret en statusoppdatering på arbeidet med et nytt

nasjonalt toppidrettssenter. Det er avtalt et eget møte med Kulturministeren om

denne saken.

Sak 107: Dekning av medlemskontingent for ukrainske flyktninger 

Generalsekretæren innledet til saken. Advokat i NIFs juridiske avdeling, Siri Grønborg 

Christensen, orienterte videre i saken. 

For å få de ukrainske flyktningene innmeldt og godkjent som medlemmer i idrettslag i NIF, 

bør det, i en begrenset overgangsfase, legges til rette for at idrettslaget lar en person bli 

medlem uten å kreve kontingent. Selv om idrettstinget har besluttet at kontingenten ikke kan 

være lavere enn kr 50, bør idrettsstyret vurdere om man her står overfor en situasjon som 

kan begrunne at man fraviker kravet til minstekontingent.   

Generalsekretæren oppfatter det slik at også bevilgende myndigheter anerkjenner dette, 

forutsatt at dette sikres på en etterprøvbar måte. Generalsekretæren vil derfor sørge for at 

ordningen både gjennomføres i samsvar med «Forskrift om idrettens medlems- og 

organisasjonsregister og «Utfyllende bestemmelser for medlemsregistrering og rapportering i 

NIF» og ivareta offentlige myndigheters krav til rapportering. 

Idrettsstyret ba generalsekretæren komme tilbake til styret på et senere tidspunkt med en sak 

som omhandler denne tematikken i et bredere bilde, og da særlig med tanke på den 

overordnede situasjonen med flyktningers mulighet til å delta i organisert idrett i Norge. 

Vedtak: 

1. I lys av flyktningsituasjonen som har oppstått på grunn av krigen i Ukraina gir

idrettsstyret generalsekretæren fullmakt til å etablere en spesifikk og tidsavgrenset

ordning for innmelding av flyktninger.

2. Ordningen skal ivareta kravene i «Forskrift om idrettens medlems- og

organisasjonsregister» og «Utfyllende bestemmelser for medlemsregistrering og

rapportering til NIF», og hensynta offentlige myndigheters krav til rapportering.

Det ble gjennomført «Åpen time» for media og organisasjonen 27. april 2022. 
Neste ordinære styremøte er 19. mai 2022.  




