
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL  
Idrettsstyrets møte nr. 12, 22. juni 2022 (2021 - 2023)/Skien 
 
 
Deltok:  
Berit Kjøll, Vibecke Sørensen, Sondre Sande Gullord, Ole R. Jørstad, Astrid Strandbu, 
Elisabeth Faret, Erik M. Unaas, Marco Elsafadi (på Teams under sakene 119 til 129), Zaineb 
Al-Samarai, Kristin K. Aasen (på Teams, ikke tilstede under sak 129, 130 og 131), Astrid 
Uhrenholdt Jacobsen, Åsmund Sæbøe. 
 
Meldt frafall: Sebastian Henriksen, Sara Stokken Rott. 
 
Fra administrasjonen: Nils Einar Aas, Finn Aagaard og Magnus Sverdrup (referent). 
 
Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 12 (2021-2023) 22. juni 2022 kl. 08.15.  
 
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 119: 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. 11 (2021-2023), 19. mai 

2022.   

4. Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapets møte 13. og 14. juni 2022 til 

orientering. 

 

 

 



 

 

Sak 120: Strategi- og organisasjonsutviklingsprosjekt for idrettskretser 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

Leder breddeidrett, organisasjon og utvikling i NIF, Dagfrid Forberg, orienterte videre. 

 

NIF sentralt har gjennom strategi- og organisasjonsutviklingsprosjektet for NIF sentralt 

(SOU), som er under implementering, utarbeidet løsningsforslag og anbefalinger for å 

modernisere sentralorganisasjonen. 

 

NIF administrasjon skal nå igangsette prosjektet «SOU for IK», som bygger videre på SOU-

prosjektet, men med utvidet omfang til idrettskretsene og samspillet mellom idrettskretsene 

og NIF sentralt (NIF-linja). 

 

Prosjektets mandat er utarbeidet gjennom et forprosjekt gjennomført med idrettskretsene på 

tillitsvalgts- og administrativt ledernivå h1 2022, og lyder: 

 

• Prosjektet skal bidra til å gjøre NIF-linja til et helhetlig kraftsenter for idretten. 

 

• Prosjektet skal øke kvaliteten på NIF-linjas leveranse til idrettsråd, idrettslag og 

medlemmer gjennom å bidra til å klargjøre og optimalisere oppgavefordelingen og 

samspillet mellom idrettskretsene, og idrettskretsene og NIF sentralt. 

 

• Prosjektet skal konkretisere hva det betyr å levere «best i verden» med effektmål 

som del av leveransen. 

 

Idrettsstyret sluttet seg til at det igangsettes et initialt arbeid med SOU-prosjekt for 

idrettskretsene i henhold til overordnet plan. 

 

Vedtak: 

1. På bakgrunn av anbefalingene i NIFs Strategi- og utviklingsprosjekt (SOU), 

beslutter idrettsstyret fremlagte mandat for Strategi- og utviklingsprosjekt for 

idrettskretser (SOU for IK). 

2. Idrettsstyret ber generalsekretæren etablere og gjennomføre SOU for IK i henhold til 

fremlagte mandat. 

 

 

Sak 121: Norges Bueskytterforbund - søknad om ytterligere valgbarhetskrav iht. 

NIFs lov § 2-5 (1) 

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

 

Idrettstinget 2019 vedtok i sak 12.14 følgende tillegg til NIFs lov § 2-5 (1): 

«Særforbund kan ha ytterligere valgbarhetskrav i egen lov etter godkjenning fra 

Idrettsstyret.» 

 

Norges Bueskytterforbund (NBF) har søkt idrettsstyret om godkjenning av følgende to 

valgbarhetskrav, som forbundet har hatt i loven siden 2008: 

«Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer kan ikke velges for mer enn 8 

sammenhengende år i samme posisjon, og ingen klubb kan være representert med flere enn 

to medlemmer.» 

 

NIFs lov regulerer uttømmende de valgbarhetskrav som Idrettstinget har vedtatt skal gjelde 

for norsk idrett. Det er ikke anledning for et organisasjonsledd til å ha ytterligere 



 

 

valgbarhetskrav. Idrettstinget 2019 åpnet for å gi særforbund et unntak fra dette, fordi 

særforbund vil kunne ha spesielle behov som øvrige organisasjonsledd ikke har, f.eks. for å 

kunne etterkomme krav fra et internasjonalt særforbund. Valgbarhetskrav begrenser de 

demokratiske medlemsrettighetene. Særforbund må derfor kunne vise til et særlig behov for 

å etablere ytterligere valgbarhetskrav  

 

NBF er ikke pålagt å ha de to valgbarhetskravene av sitt internasjonale særforbund, og har i 

søknaden ikke vist til noe annet behov for de to valgbarhetskravene. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret avslår Norges Bueskytterforbunds søknad om å ha ytterligere 

valgbarhetskrav i egen lov. 

 

 

Sak 122: Rammer for strømming av idrettsaktivitet 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Leder NIF Digital, Pål Kristen Rønnevik, orienterte videre i saken. 

 

NIF har de senere årene registrert en økende tendens til at stadig flere breddearrangement 

strømmes, og at dette gjøres helt ned i de yngste årsklassene. Strømmingen gjøres både i regi 

av personer rundt enkelte lag/grupper, gjennom samarbeid med leverandører av 

strømmetjenester, og i regi av mediehus. 

 

Strømming fra breddeidretten reiser en rekke problemstillinger som idretten må hensynta. 

Det må sikres at slik strømming skjer innenfor rammene av Personopplysningsloven med 

tilstøtende regelverk, samt at idretten evner å ivareta hensynet til en etisk og trygg idrett for 

barn og unge. Strømming av idrett for barn og unge skal ikke være i motstrid til idrettens 

rammer for henholdsvis barneidrett og ungdomsidrett. 

 

Samtidig er det viktig å huske på at strømming imøtekommer et behov/ønske fra flere 

foresatte, nærstående, personer rundt aktiviteten og fra barn og unge selv. 

 

Idrettsstyret ser et sterkt behov for å få strømming fra breddeidretten inn i mer kontrollerte 

former, herunder også at det innføres en begrensning med hensyn til aldersklasser. 

 

Strømming fra breddeidretten har blitt aktualisert som en følge av at fem særforbund inngikk 

avtale med MyGame/Tv2 høsten 2021. NIFs administrasjon har bidratt inn i dette arbeidet 

med å avklare behandlingsgrunnlag og etablere tiltak for å sikre en riktig håndtering av 

personvernet for kamper som skal strømmes fra disse idrettene.   

 

NIF har hatt møter og kontakt med flere relevante aktører i denne saken, herunder Barne- og 

familieministeren, Datatilsynet, Medietilsynet og Stine Sofies Stiftelse. NIFs etiske råd har i 

sitt møte 18.06.2022 utarbeidet et refleksjonsnotat knyttet til denne saken. Rådet 

konkluderer med at de støtter den skisserte begrensning på aldersklasser, og gir også andre 

innspill som generalsekretæren vil hensynta i det videre arbeidet med utarbeidelsen av mer 

detaljerte retningslinjer.  

 

Idrettsstyret slutter seg til at strømming i idretten ikke skal tillates for aldersklasser under 15 

år, og at det ikke tillates strømming av personer under 13 år. 

 



 

 

Generalsekretæren skal sørge for at de overordnede retningslinjene og en veileder 

distribueres til alle deler av norsk idrett så snart disse er vedtatt av idrettsstyret. Det skal også 

søkes samarbeid med Redd Barna og også andre interesseorganisasjoner vil bli involvert i 

arbeidet med å sikre god informasjon ut til berørte barn og unge.  

Idrettsstyret erkjenner at dette er et krevende tema. Derfor vil idrettsstyret vil følge 

utviklingen på området nøye, og ber generalsekretæren legge frem en ny sak for styret primo 

2023, hvor erfaringer og behov for ev. endringer i retningslinjene presenteres. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret ser med bekymring på at barn og unge i idretten i stadig større grad 

eksponeres for ukontrollert strømming. Idrettsstyret ser derfor behov for et tydelig og 

restriktivt rammeverk rundt dette. 

1. Overordnede retningslinjer for strømming av idrettsaktivitet vedtas i henhold til 

forslaget, og med forbud mot strømming for aldersklasser under 15 år. 

2. Idrettsstyret ber generalsekretæren sikre at anbefalingene fra Etisk råd av 

18.06.2022 ivaretas i det videre arbeidet med utviklingen av detaljerte 

retningslinjer og implementeringen av disse. 

3. Idrettsstyret vil følge utviklingen på området nøye, og ber generalsekretæren legge 

frem en ny sak for styret primo 2023, hvor erfaringer og behov for ev. endringer i 

retningslinjene presenteres. 

 

Protokolltilførsel:  

• Idrettsstyremedlem Marco Elsafadi ønsket at aldersgrensen skal settes til 16 år. 
 

 

Sak 123: Special Olympics – nedsettelse av arbeidsgruppe 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Leder breddeidrett, organisasjon og utvikling i NIF, Dagfrid Forberg, orienterte videre. 

 

Idrettsstyret vedtok i sak 118 i styremøte 11 (2021-2023), 19. mai 2022, at det skal nedsettes 

en bredt sammensatt arbeidsgruppe som i et helhetlig perspektiv skal behandle den videre 

oppfølgingen av idrettstingsvedtak nr. 11.5 fra det ekstraordinære idrettstinget i 2021 knyttet 

til følgende: 

• Om det skal søkes om å få tildelt Special Olympics World Games vinter i Norge innen 

2033. 

• Å utarbeide en offensiv plan for hvordan idrettstilbudet for mennesker med 

utviklingshemming kan forbedres. 

 

Idrettsstyret sluttet seg til å gi arbeidsgruppen følgende mandat: 

• å utarbeide en vurdering med konsekvensanalyse knyttet til spørsmålet om det skal 

søkes om å få tildelt Special Olympics World Games vinter i Norge innen 2033, 

• å bidra til utarbeidelsen av en offensiv plan for hvordan idrettstilbudet for 
mennesker med utviklingshemming kan forbedres. 

 

Arbeidsgruppen står fritt til å finne en hensiktsmessig arbeidsform og fremdriftsplan, 

herunder hente inn informasjon fra eksterne ressurspersoner. Resultatet av arbeidet skal 

overleveres NIFs generalsekretær innen utgangen av 2022. 

 



 

 

Etter innspill fra idrettsstyret vil arbeidsgruppen for øvrig også gå i dialog med 

døveidrettsutvalget med tanke på vurderinger knyttet til et mulig fremtidig Deaflympics i 

Norge. 

Arbeidsgruppens sammensetning blir som følger: 

• 3 representanter fra særforbundene: 

✓ Skiforbundet 

✓ Skøyteforbundet 

✓ Bandyforbundet 

 

• 3 representanter fra idrettskretsene 

 

• I tillegg: 

✓ Vibecke Sørensen, 1. visepresident NIF (Leder for arbeidsgruppen)    

✓ Nordis Vik Olaussen, Norsk forbund for utviklingshemmede og Utvalg for 

idrett for utviklingshemmede i NIF 

✓ Kent Daniel Danielsen, utøverrepresentant Utvalg for idrett for 

utviklingshemmede  

✓ Else Marthe Lybekk, ass. generalsekretær 

✓ Mette Berg, fagavdeling for paraidrett i NIF  

 

Generalsekretæren fikk, sammen med arbeidsgruppens leder, mandat til å forespørre 

aktuelle idrettskretser om å delta i arbeidsgruppen. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtok den overordnede sammensetningen av, og mandatet til, 

arbeidsgruppen som i et helhetlig perspektiv skal behandle den videre oppfølgingen 

av idrettstingsvedtak nr. 11.5 fra det ekstraordinære idrettstinget i 2021. 

2. Generalsekretæren gis, sammen med arbeidsgruppens leder, mandat til å 

forespørre aktuelle idrettskretser om å delta i arbeidsgruppen 

 

 

Sak 124: Regnskap 1.tertial 2022 og prognose for 2022 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, orienterte videre. 

 

Det vedtatte årsbudsjettet for 2022 viser en disponering av NIFs frie egenkapital på  

kroner 1 000 000. Årsprognosen som nå avgis for hele 2022 er i tråd med det vedtatte 

budsjettet.  

 

 

I møtet ble på vanlig måte redegjort for muligheter/trusler i den avlagte prognosen. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 30.04.2022 og prognose for 2022 til 

etterretning og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet. 

 

Sak 125: Digitalisering 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Leder NIF Digital, Pål Kristen Rønnevik, orienterte videre i saken med et særlig fokus på: 



 

 

• Styringsmodell 

• Risikostyring 

• Økonomi og ressursbruk 

• Ekstern kvalitetssikring 
 

Idrettsstyret understreket viktigheten å sikre kommersielle inntekter, at det avsettes 

tilstrekkelig med ressurser til å realisere NIF Puls i henhold til plan, og at 

brukerfinansieringen i egen organisasjon i størst mulig grad sikres avklart i et langsiktig 

perspektiv. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret tok administrasjonens redegjørelse i saken til etterretning. 

 

 

Sak 126: Styremedlem Antidoping Norge 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Det er stifterne av Antidoping Norge (ADNO), NIF og Kulturdepartementet, som, iht. 

stiftelsens vedtekter, oppnevner styrets medlemmer. Medlemmer av stiftelsens styre har fire 

års funksjonstid, og kan gjenoppnevnes for én periode. 

 

Siri Beate Hatlen, som har vært nestleder i fire år, ble oppnevnt av idrettsstyret som 

styremedlem for perioden 2018-2022, og hennes mandatperiode løper nå ut. Idrettsstyret 

besluttet å gjenoppnevne Hatlen for en ny fireårs-periode. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret gjenoppnevnte Siri Beate Hatlen som styremedlem i Stiftelsen 

Antidoping Norge for perioden 2022-2026. 

 

 

Sak 127: Idrettstinget 2023 – Mulige lovendringer 

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

 

NIFs administrasjon har identifisert enkelte områder der det vil kunne være aktuelt med 

lovendringer, som i så fall skal behandles på Idrettstinget i 2023.  

 

Basert på de tilbakemeldingene som kom fra idrettsstyret i møtet, og som ev. ettersendes til 

administrasjonen, vil generalsekretæren nå utarbeide konkrete forslag til lovendringer, som 

vil bli presentert for idrettsstyret på et senere styremøte. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret ba generalsekretæren utarbeide forslag til lovendringer basert på 

innspill fra idrettsstyret. 

 

 

Sak 128: Fullmakter – festeavtaler 

Advokat i NIFs juridiske avdeling, Siri Grønborg Christensen, orienterte i saken. 

 

NIF ønsker å inngå to festeavtaler med grunneier på Sognsvann:  

• Formalisering av dagens avtale om bruk av tomt (Olympiatoppen) 



 

 

• Tomt som er planlagt brukt til bygging av Nasjonalt toppidrettssenter - en absolutt 

forutsetning er at prosjektet blir realisert 

 

Målsetting for forhandlingene er å få til langsiktige og forutsigbare avtaler med festeavgift kr. 

0, som ikke kan reguleres. 

Generalsekretæren må i denne sammenhengen gis tilstrekkelig handlingsrom, i form av 

fullmakt fra idrettsstyret, for å kunne komme til enighet med Statsbygg. 

 

Endelige avtaler skal godkjennes av presidentskapet før signering. 

 

Toppidrettssjef Tore Øvrebø orienterte idrettsstyret om status i dialogen med Plan- og 

bygningsetaten i Oslo kommune relatert til planene om et nytt nasjonalt toppidrettssenter på 

Sognsvann. Plan- og bygningsetaten har fremlagt et ønske om at det skal igangsettes en 

planprosess, noe som vil kunne medføre at prosessen vil dra lenger ut i tid. Fra NIFs side er 

det vurdert som ønskelig og riktig at innplasseringen av et nytt nasjonalt toppidrettssenter 

inngår i form av dispensasjon fra det foreliggende planverket. Generalsekretæren vil følge 

opp saken i den videre dialogen med Oslo kommune.  

 

Det vil for øvrig bli gitt en nærmere orientering om status i arbeidet med et nytt nasjonalt 

toppidrettssenter i idrettsstyremøte nr. 13 (2021-2023), 23. og 24. august 2023.  

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å formalisere dagens avtale med 

Statsbygg om bruk av gnr. 51, bnr. 14 på Sognsvann i Oslo, i en skriftlig festeavtale. 

2. Idrettsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å fremforhandle en ny skriftlig 

festeavtale med Statsbygg på deler av gnr. 51, bnr. 14 på Sognsvann i Oslo for 

Nasjonalt toppidrettssenter. 

3. Idrettsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å fremforhandle en skriftlig avtale 

med Statsbygg om overføring av NIFs eiendom gnr. 51, bnr. 13 på Sognsvann i Oslo, 

i tilknytning til festeavtalene. 

4. Avtalene skal godkjennes av Idrettsstyret v/ NIFs presidentskap. 

 

 

Sak 129: Dispensasjonssøknad fra Norges Skiforbund 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

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

 

Norges Skiforbund (NSF) har søkt om dispensasjon fra NIFs lov § 2-4 for 

kjønnssammensetningen i skistyret. Etter NIFs lov § 2-4 (5) kan Idrettsstyret gi dispensasjon 

fra bestemmelsen dersom det foreligger «særlige forhold», og etter delegasjonsreglementet 

har generalsekretæren myndighet til å behandle dispensasjonssøknader.  

 

Generalsekretæren har vurdert at saken har flere viktige prinsipielle sider som tilsier at den 

løftes til idrettsstyret for behandling. 

 

NSF har beskrevet at forbundets valgordning gjør det utfordrende å oppfylle 

kjønnsfordelingsbestemmelsen ettersom de 6 lederne av grenkomiteene innstilles etter 

avholdelse av grenenes egne møter som avholdes i dagen før skitinget. Dette innebærer at 

selv om de 7 «fritt valgte» representantene som velges på skitinget isolert sett oppfyller § 2-4, 



 

 

vil styret ikke oppfylle kravet til minst 40% av hvert kjønn dersom det ikke er tilstrekkelig 

balanse i kjønnsfordelingen mellom grenlederne. 

 

Det kommer frem av dispensasjonssøknaden at NSF vil igangsette et arbeid for å vurdere 

forbundets valgordning. 

 

For generalsekretæren er det, under betydelig tvil, innstilt på å innvilge søknaden. Lovens 

krav til «særlige grunner» anses oppfylt som følge av at NSF har en styresammensetning og 

en valgordning som gjør det krevende å både ivareta grenenes demokratiske prosesser og 

samtidig ivareta § 2-4, kombinert med at forbundet har over lang tid har stått i en krevende 

situasjon som innebærer at et krav om gjennomføring av et ekstraordinært ting vil kunne få 

større konsekvenser enn normalt. 

 

Idrettsstyret understreket at det er svært viktig at §2-4 i NIFs lov overholdes, og at 

dispensasjoner kun skal gis i særskilte tilfeller. Videre understreket idrettsstyret at det blir 

viktig at Norges Skiforbund frem mot sitt neste ting gjør nødvendige endringer i sitt egen 

valgordning og at en liknende dispensasjonssøknad fra Norges Skiforbund ikke vil kunne 

påregnes å bli innvilget i fremtiden.  

 

Vedtak: 

Paragraf 2-4 i NIFs lov skal sikre kjønnsbalanse i styrene i norsk idretts organisasjonsledd. 

Ev. dispensasjoner skal kun gis i særskilte tilfeller. 

1. Idrettsstyret innvilger søknaden fra Norges Skiforbund om dispensasjon fra NIFs 

lov § 2-4. Dispensasjonen gjelder kun én tingperiode. Idrettsstyret forventer at 

Norges Skiforbund i tingperioden før valgene ved neste Ting gjør nødvendige 

endringer i forbundets valgordning som sikrer fremtidig etterlevelse av kravene i 

NIFs lov § 2-4. 

 

 

 

 

Sak 130: Orienteringssaker 

 

a) Internasjonal orientering  

Idrettsstyret ble skriftlig orientert om NIFs deltakelse på generalforsamlingene for 

hhv. ENGSO (Færøyene, 27.-29. mai 2022) og EOC (i Skopje, Nord-Makedonia, 10. og 

11. juni 2022). 

 

Når det gjelder EOCs generalforsamling, så bestemte EOCs styre (hvor 

idrettspresidenten er styremedlem) i forkant av generalforsamlingen at hverken den 

russiske eller den belarussiske olympiske komité skulle få delta – i noen kapasitet – i 

møtet. I dagene rett før generalforsamlingen kom det krav fra de to Olympiske 

komiteenes advokater med krav om at vedtaket skulle omgjøres. Dette ble avslått av 

EOCs styre, og generalforsamlingen ble således gjennomført uten disse to olympiske 

komiteenes deltakelse. 

 

Idrettsstyret fikk også en skriftlig orientering om NIFs assistanse til norske 

kandidater til internasjonale verv, samt om gjennomføringen av Olympic Day på 

Lillehammer 23. juni i regi av Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre (LOLSC). 

 

 



 

 

b) Bærekraftstrategi for NIF  

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om at generalsekretæren nå iverksetter 

arbeidet med å utforme en overordnet bærekraftstrategi for Norges idrettsforbund. 

Bærekraftstrategien vil svare til det internasjonale rammeverket GRI, og utarbeides 

med støtte og kvalitetssikring fra tredjepart, PwC. Strategien skal ferdigstilles i 

oktober 2022.  

 

Prosjektet skal også utarbeide et strategiverktøy for bærekraft i idretten til bruk for 

øvrige organisasjonsledd.  

 

Generalsekretær vil komme tilbake med en nærmere status i arbeidet på styremøtet i 

august 2022. 

 

c) Særforbundspartner  

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om status i arbeidet med 

«Særforbundspartner». Opprettelsen av dette har sitt utspring i at SOU-prosjektet i 

sin rapport har anbefalt generalsekretæren å etablere særforbundspartnere som skal 

støtte opp om NIFs kontakt og oppfølging av særforbundene.  

 

 

Gjennom denne ordningen er det et mål å: 

• Skape samordnet og målrettet kommunikasjon mellom NIF og særforbund og 
mellom de ulike særforbund.  

• Tilby bistand gjennom rådgivning, kompetansetilførsel. 

• Ivareta særforbundenes særskilte situasjon og behov. 

 

 

d) Høringsnotat spillemiddelsøknad 2023  

Generalsekretæren orienterte i saken. 

 

De prioriterte områdene for 2023 er: 

• Tilbake til idretten – idrettsglede for alle 

• Organisasjons-, klubb- og kompetanseutvikling 

• Toppidrett  

 

Andre viktige satsningsområder som etisk og trygg idrett, påtalenemd, varslingskanal 

og digitalisering videreføres i 2023, og vil underbygge satsningen innen de prioriterte 

områdene. 

 

Generalsekretæren vil forankre de prioriterte områdene og føringer for søknaden i 

organisasjonen og høringsfristen for høringsnotatet settes til 9. september 2022. 

 

 

e) Idrettsregistreringen 2021  

Generalsekretæren orienterte i saken. 

 

Foreløpige tall viser at det per 31.12.2021 er 1 773 396 medlemskap i de ordinære 

idrettslagene. Dette er en økning på 1,2 prosent fra 2020. Aktivitetstallene derimot, 

som viser antall aktive utøvere, trenere og ledere i idrettslagene, viser en nedgang på 

1,4 prosent i samme periode. 



 

 

 

f) OLT Videre 

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om status i arbeidet med 

organisasjonsutviklingsprosjektet «OLT Videre».  

 

Evalueringsutvalget for Olympiatoppen, ledet av 1. visepresident Vibecke Sørensen, 

pekte på 10 forbedringsområder. På denne bakgrunn ble utviklingsprosjektet «OLT 

videre» igangsatt høsten 2021.   

 

Prosjektet har nå levert sine løsningsforslag og anbefalinger, vedtatt av 

styringsgruppen i mai 2022. 

 

Fire strategiske prioriteringer ligger til grunn for Olympiatoppens videre arbeid: 

• Styrke særforbundenes toppidrettsarbeid  

• Styrke Olympiatoppen som møteplass og kompetansesenter for toppidretten 

• Optimalisere forberedelser til og gjennomføring av OL/PL/øvrige games 

• Styrke rammebetingelsene til norsk toppidrett 

 

Implementeringen av organisasjonsutviklingsarbeidet starter i august under 

mottoet: Det vi kan – når vi kan det. 

 

g) Russland/Ukraina-situasjonen i internasjonal idrett  

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om de standpunkter/posisjoner som større 

internasjonale idrettsorganisasjoner, hvor NIF har en tilknytning, har i spørsmålet 

rundt Russland/Belarus og deres deltakelse i internasjonal idrett – både med tanke 

på konkurranser og med tanke på representasjon av russiske/belarussiske 

idrettsledere i internasjonale fora. 

 

h) Høringsinnspill fra NIF på BPA-ordningen  

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om at regjeringen i september 2019 nedsatte 

et offentlig utvalg som skulle komme med forslag til forbedringer i ordningen med 

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Utvalget leverte NOU 2021:11 «Selvstyrt er 

velstyrt» den 16. desember 2021, og nå sender regjeringen NOU-en på høring. Frist 

for å gi innspill er 1. juli 2022. 

 

NIFs viktigste innspill i høringen vil være: 

• BPA må være et verktøy for selvbestemmelse og likestilling, forankret i FN-
konvensjonen for funksjonshemmede, CRPD. Alle må ha like muligheter til 

fritid og mulighet til å leve aktive liv.  

• Ordningen skal ikke være avhengig av lokale regler eller kommuneøkonomi, 
altså vil NIF støtte at BPA må bli en statlig ordning. Dette er blant annet 

forankret i at BPA og andre ledsagerordninger ikke må begrenses til 

kommunegrenser, men gi den enkelte bevegelsesfrihet, og at timeantallet ikke 

begrenses av den enkelte kommunes økonomi. 

• Det må sikres tilstrekkelig antall timer, slik at alle kan leve aktive liv, ut fra 
egne ønsker, ambisjoner og behov.  

• Garantere at alle som i dag har rett på BPA fortsatt vil ha rett på en samordnet 
assistanse, som de selv kan styre og ha ansvar for. 



 

 

i) Evaluering Ledermøtet 2022  

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om resultatene av evalueringsundersøkelsen 

som er gjennomført etter NIFs Ledermøte i Tromsø 20.-22. mai 2022. 

 

Det er gjennomgående svært positive tilbakemeldinger på Ledermøtet. Både når det 

gjelder innhold og form. 

 

j) Henvendelse fra Idrettsmedisinsk etikkutvalg 

Det ble orientert om henvendelsen som har kommet fra Idrettsmedisinsk etikkutvalg i 

kjølvannet av idrettsstyrets vedta i sak 380 i møte nr. 45 (2015-2019), 4. april 2019.  

 

Generalsekretæren vil følge opp henvendelsen, og kommer tilbake til styret i saken. 

 

k) Idrettens Hus 2024 

Med bakgrunn i sak 110 i styremøte 11 (2021-2023), 19. mai 2022, gav 

generalsekretæren idrettsstyret en statusrapport knyttet til arbeidet med Idrettens 

Hus 2024.  

 

l) Deaflympics 2022 

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om evalueringene/vurderingene som er gjort 

i etterkant av Deaflympics 2022 i Brasil, herunder med tanke på: 

• Sportslig vurdering 

• Vurdering av forberedelser 

• Vurdering av arrangementet 
 

m) OL/PL-sonderingen  

Generalsekretæren orienterte i saken. 

 

I sak 109 i styremøte 11 (2021-2023), 19. mai 2022, vedtok idrettsstyret at det i tiden 

frem mot NIFs ledersamling, 18. og 19. november 2022, skal jobbes særskilt med 

følgende tre områder knyttet til det videre OL/PL-sonderingsarbeidet: 

 

1. Hvilke premisser skal ligge til grunn fra norsk idrett dersom vi en gang i 

fremtiden skal søke et OL/PL. 

2. Ytterligere informasjon om IOCs nye tilnærming til olympiske og paralympiske 

arrangementskonsepter og tildelingspremisser. 

3. Informasjon om overordnede økonomiske forutsetninger og premisser for en ev. 

norsk søknad. 

Alle særforbundene og idrettskretsene vil nå inviteres til møter, for å få 

tilbakemeldinger og innspill på punkt 1) nevnt over, og for å sikre at 

informasjonsbehovet knyttet til punktene 2) og 3) ivaretas på en god måte.  

Det er viktig at denne dialogen involverer tillitsvalgtnivået i idrettskretsene og 

særforbundene. I lys av dette vil møtene gjennomføres med tilstedeværelse av 

idrettsstyrets medlemmer, og at dette kan gjøres ved at møtene 

grupperes/sammensettes ut fra det enkelte idrettsstyremedlems kontaktansvar på 

krets- og særforbundsnivå. 

 

 



 

 

n) Viktigste saker styret skal levere på  

Idrettsstyret vil i sitt møte nr. 13 (2021-2023), 23. og 24. august 2022, ha en grundig 

diskusjon på dette temaet. 

 

o) Enklere tilknytningsformer 

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om oppfølgingen av vedtak i sak 18.19: 

«Idrettsstyret skal i neste tingperiode utrede ulike medlemskaps- og 

tilknytningsformer i norsk idrett, og i den forbindelse kunne igangsette 

prøveordninger der det kan dispenseres fra krav i NIFs lov. NIF og særforbundene 

skal ha en grundig evaluering av pilotene i god tid før neste Idrettsting.» 

 

Sak 131: Eventuelt 

• Transpersoners deltakelse i idrettskonkurranser 
1. visepresident, Vibecke Sørensen, løftet problematikken rundt transpersoners 

deltakelse i idrettskonkurranser som reiser flere spørsmål knyttet til både etiske, 

juridiske, medisinske og fysiologiske forhold. Idrettsstyret ønsker derfor å løfte disse 

problemstillingene til idrettsmedisinsk etikkutvalg og etisk råd for deres uttalelser.  

 

Idrettsstyret ber generalsekretæren komme tilbake med en sak om transpersoners 

deltakelse i idretten sammen med uttalelser fra Idrettsmedisinsk etikkutvalg, etisk 

råd og eventuelt fra andre relevante kompetansemiljøer.  

 

• Status ansettelse av toppidrettssjef 
Generalsekretæren gav idrettsstyret informasjon om status i arbeidet med ansettelse 

av toppidrettssjef. 

 

• Status oppfølging av resolusjoner fra NIFs ledermøte i Tromsø 

Generalsekretæren gav idrettsstyret informasjon om status i arbeidet med 

oppfølgingen av de ulike resolusjonene fra NIFs ledermøte i Tromsø 20. til 22. mai 

2022.  

 

• Idrettsrådskonferansen 15-16 oktober 2022 

Idrettsstyremedlem Erik Unaas orienterte styret om idrettsrådskonferansen som skal 

avholdes 15. til 16. oktober 2022.  

 

 

 

 
Neste ordinære styremøte er 23. og 24. august 2022.  
 


