
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PROTOKOLL  
Idrettsstyrets møte nr. 13, 23. og 24. august 2022 (2021 - 
2023)/Oslo (Olympiatoppen) 
 
 
Deltok:  
Berit Kjøll, Vibecke Sørensen (på Teams under sakene 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 
140 b, d, f, g og h), Sondre Sande Gullord (bortsett fra sakene 138, 140 g og 141), Ole R. 
Jørstad (på Teams under sakene 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138. Ikke tilstede på sakene 139 
og 140 b, d, f og h), Astrid Strandbu, Elisabeth Faret (bortsett fra sakene 139, 140 d og 141), 
Erik M. Unaas (bortsett fra sak 139), Sebastian Henriksen (bortsett fra sakene 139, 140 b, d, f, 
g, h og sak 141), Sara Stokken Rott, Marco Elsafadi (på Teams under alle sakene), Zaineb Al-
Samarai (bortsett fra sakene 140 g og 141), Kristin K. Aasen, Anna Margrete Sletsjøe (vara for 
Astrid Uhrenholdt Jacobsen), Åsmund Sæbøe. 
 
Meldt frafall: Astrid Uhrenholdt Jacobsen 
 
Fra administrasjonen: Nils Einar Aas, Finn Aagaard og Magnus Sverdrup (referent). 
 
Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 13 (2021-2023) 23. august 2022 kl. 10.00.  
 
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 132: 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. 12 (2021-2023), 22. juni 

2022.   



 

 

4. Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapets møte 9. august 2022 til orientering. 

 

 

Sak 133: Revidering av retningslinjer for Kammerherre Egebergs Ærespris 

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

 

Komiteen for Kammerherre Egerbergs Ærespris hadde i sitt møte 29. mars 2022 en 

gjennomgang av retningslinjene for Kammerherre Egebergs Ærespris. Bakgrunnen for 

gjennomgangen er at enkelte punkter bør tydeliggjøres. Følgende presiseringer ønsket 

komiteen idrettsstyrets tilslutning til:   

• Resultater som kan kvalifisere for Egebergs Ærespris må oppnås på seniornivå. 

• Prisen kan vinnes kun én gang. 
 

Komiteen ønsket også tilslutning til å legge til en ny setning under håndteringsregler: 

• Søknaden styrkes dersom særforbundet fra sideidretten også er med på søknaden. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret godkjente komiteen for Egebergs Ærespris sitt forslag om presisering av 

retningslinjer for tildeling. 

 

 

Sak 134: Rapport idrettens Kina-samarbeid 

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

 

I sak 95 i styremøte nr. 9 (2021-2023), 15. og 16. mars 2022, ba idrettsstyret 
generalsekretæren igangsette, i samarbeid med angjeldende aktører på norsk side, en 
evaluering av de idrettslige og kompetansemessige effektene av idrettens Kina-samarbeid. 
 

På bakgrunn av tilbakemeldingene i undersøkelsen NIF har gjennomført i saken, så ser det ut 
til at mange av de som har vært involvert som trenere og øvrig støtteapparat/eksperter har 
hatt et godt idrettslig og kompetansemessig utbytte.  
 
Personer som har vært involvert i vinteridrettene scorer gjennomgående høyt på dette.  
 
Svarene i undersøkelsene peker mot spesielt to erfaringer og læringspunkter fra idrettens 
Kina-samarbeid som er viktige å ta med seg videre ved et eventuelt fremtidig internasjonalt 
idrettssamarbeid:  

• En må avklare ansvar og roller for de involverte aktørene på et tidlig tidspunkt, og 
avtalefeste felles målsetninger, forutsetninger og rammer for samarbeidet med en 
langsiktig tidshorisont.  

• Kulturforskjeller har en stor betydning for samarbeid mellom nasjoner på alle 
nivåer, og dette må ikke undervurderes. Det kan være en suksessfaktor, men også en 
potensiell fallgruve. Et bevisst forhold til dette, og en grunnleggende innføring i 
hverandres kulturer, bør være en forutsetning i fremtidige internasjonale 
samarbeid av denne typen. 

 
Idrettsstyret mener at erfaringene fra idrettens Kina-samarbeid bør ivaretas i utviklingen av 
norsk idretts internasjonale strategi, og det ble understreket at idretten, ved ev. fremtidige 
liknende samarbeid på idrettsområdet, må være førende i etableringen av overordnede 
premisser for samarbeidets innhold, økonomi og struktur. 
 
 
 



 

 

Vedtak: 
1. Idrettsstyret tok rapporten om idrettens Kina-samarbeid til etterretning, og ba om 

at denne publiseres.  
2. Idrettsstyret ønsker at erfaringene fra idrettens Kina-samarbeid ivaretas i 

utviklingen av norsk idretts internasjonale strategi. 
3. Idrettsstyret understreket betydningen av at idretten, ved ev. fremtidige liknende 

samarbeid på idrettsområdet, er førende i etableringen av overordnede premisser 
for samarbeidets innhold, økonomi og struktur. 

 

 

Sak 135: Ny Norad-avtale 

Leder av NIFs internasjonale utviklingssamarbeid, Rune Arctander, innledet til saken. 

 

NIF har i snart 40 år brukt sin kompetanse og erfaring til å støtte tiltak og organisasjoner i 

det globale Sør, som gjennom sin virksomhet gir barn og unge muligheten til å oppleve 

idrettsglede. Idrettens utviklingssamarbeid handler om å legge til rette for trygge, 

forutsigbare og langsiktige idrettstilbud – ledet av demokratiske organisasjoner og 

kompetente trenere og ledere – slik at barn og unge kan få muligheten til å oppleve gleden av 

å delta i idrett. 

 

NIF samarbeider med ulike partnere på ulike nivå, hovedsakelig innenfor tre kategorier:  

• Idrettens egne organer 

• Myndigheter  

• Lokale idretts-NGOer  
 

For den neste avtaleperioden vil NIF søke om å jobbe med samarbeidspartnere i Zambia, 

Zimbabwe, Malawi og AU-region 5. 

 

Idrettsstyret ønsker å få en årlig statusrapportering på dette arbeidet, og tilkjennegav at dette 

området er positivt for norsk idrett i et helhetlig perspektiv. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret ba generalsekretæren ferdigstille søknad og budsjett til Norad for perioden 

2023-27, og ønsker årlige rapporter på måloppnåelse.  

 

 

Sak 136: Styreevaluering 

Denne saken ble utsatt til styremøte nr. 14 (2021-2023), 20. september 2022.  

 

 

Sak 137: Bærekraftstrategi for Norges idrettsforbund 

NIFs leder for breddeidrett, organisasjon og utvikling, Dagfrid Forberg, innledet til saken. 

 

Med ref. til ref. sak 130 i styremøte nr. 12 (2021-2023), 22. juni 2022, har generalsekretæren 

igangsatt arbeidet med å utvikle en bærekraftstrategi for NIF. Innledende fase i stor grad 

gjennomført, og går over i en periode med forankring og involvering for å utforme og sikre 

eierskap til strategien.  

 

Strategiarbeidet bygger videre på idrettsstyrets tidligere vedtatte prioritering av fem 

bærekraftmål (ref. sak 186 i styremøte nr. 21 (2019-2021), 23. mars 2021): 

(3) god helse og livskvalitet 

(5) likestilling mellom kjønnene 



 

 

(10) mindre ulikhet 

(12) ansvarlig ressursbruk og produksjon 

(13) klima og miljø 

(17) samarbeid 

 

 

NIFs bærekraftstrategi foreslås forankret i IOCs bærekraftstrategi, og initiativer i FN knyttet 

til den internasjonale idrettsbevegelsen. FNs UN Climate Change har iverksatt et sektorielt 

program ‘Sports for Climate Action’, med sikte på å støtte opp under idrettsbevegelsens 

bidrag til å nå klimamålene. Under EOCs generalforsamling i Skopje i 2022 ble alle 

europeiske nasjonale olympiske komiteer (NOCer) invitert til å underskrive initiativet innen 

OL/PL i Paris 2024. En rekke Europeiske NOCer har allerede signert, og NIF bør gjøre det 

samme. 

 

Som ledd i strategien skal det utvikles enkle strategiverktøy for å gjøre det enkelt for 

organisasjonsledd i idretten å utforme bærekraftstrategier tilpasset sin organisasjon. For å 

lykkes med å integrere bærekraft i organisasjonens helhetlige virksomhet, er det naturlig at 

bærekraft blir et gjennomgående og bærende element i den nye langtidsplanen for norsk 

idrett, som skal vedtas på Idrettstinget neste år. 

 

Det legges opp til en inkluderende prosess i det videre arbeidet med strategien. Det er 
opprettet en ressursgruppe med deltagelse fra NIF sentralt (breddeidrett, digital, marked), 
åtte særforbund og fire idrettskretser, samt Sparebankstiftelsen. NIFs ledergruppe med 
generalsekretær er prosjekteier og styringsgruppe i prosjektet. 
 
Med ref. til Kulturdepartementets tildelingsbrev, så skal NIF fremover rapportere på klima- 
og miljøtiltak i årsrapporten for 2022. Prosjektet vil utarbeide et rammeverk for denne 
rapporteringen. 
 
Bærekraftstrategien skal være ferdig utformet og skal vedtas i løpet av november 2022. 
 
Vedtak: 

1. Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens prosessplan for utforming og 
implementering av NIFs bærekraftstrategi.  

2. Idrettsstyret vedtar at NIF underskriver UN Sports for Climate Action Initiative.  
 
 

Sak 138: Idrettens valgsaker til Kommune- og fylkestingsvalget 2023 

Leder samfunnskontakt og idrettspolitikk i NIF, Frida Blomgren, innledet til saken. 

 

Inn mot Kommune- og fylkestingsvalget i 2023 skal det etableres konkrete valgsaker, som er 

rettet mot kommunenes og fylkeskommunenes ansvarsområder. Det er viktig å finne saker 

som oppleves som relevante for hele organisasjonen, men som også kan tilpasses 

utfordringene lokalt og regionalt.   

 

For å sikre en god forankring av valgsakene ble dette temaet diskutert på NIFs ledermøte i 

Tromsø i år, hvor innspill ble gitt. Det var særlig tre saker som pekte seg ut, og som det er 

ønskelig å løfte videre som våre viktigste saker inn mot valget; 

• Anlegg 

• Aktivitet 

• Frivillighet 
 



 

 

Det vil utarbeides en verktøykasse for å konkretisere «kampanjen» hvor det blir viktig å 

konkretisere budskap og innholdet til sakene. 

 

Sakene vil også danne grunnlaget for idrettens innspill til partiprogram, både i kommuner og 

fylker, ved at idrettskretser og idrettsråd kan jobbe med å utforme egne budskap og innspill 

basert i de overordnede valgsakene. 

 

Idrettsstyret understreket at økonomi som barriere må få en sentral og integrert plass i det 

videre arbeidet inn mot Kommune- og fylkestingsvalget i 2023. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok følgende hovedsaker til Kommune- og fylkestingsvalget 2023:  

• Anlegg  

• Aktivitet 

• Frivillighet 

 

 

Sak 139: Idrettsstyrets representasjon 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Denne saken har tidligere vært behandlet i følgende styremøter: 

• Sak 12 i styremøte nr. 2 (2019-2021), 29. og 30. august 2019.  

• Sak 31 i styremøte nr. 4 (2021-2023), 23. september 2021. 

• Sak 45 i styremøte nr. 5 (2021-2023), 14. oktober 2021. 

• Sak 55 i styremøte nr. 6 (2021-2023), 16. november 2021. 
 

Med utgangspunkt i tidligere fattede vedtak, gjennomgikk styret rutiner og prinsipper for 

styrets representasjon i relasjon til: 

• Styrekontaktrollen 

• Deltakelse på konferanser/seminarer o.l. 

• Representasjon i inn- og utland 

• Idrettsstyrets representasjon sett opp mot administrasjonens tilstedeværelse, og 
generalsekretærens etablerte fullmakt til å anvende de til enhver tid nødvendige 

administrative ressurser for løse oppgaver ved eksterne reiser og oppdrag. 

 

Det blir ikke gjort endringer i de vedtatte rutiner og prinsipper for idrettsstyrets 

representasjon. 

 

Vedtak: 

Generalsekretæren la frem saken for diskusjon i idrettsstyret som diskuterte de ulike 

områdene for representasjon. 

 

 

Sak 140: Orienteringssaker 

 

a) Internasjonal orientering  

Leder av NIFs styresekretariat, Magnus Sverdrup, orienterte i saken. 

 

Den 26. februar 2022, vedtok idrettsstyret følgende uttalelse i forbindelse med 

Russlands invasjon av Ukraina: 



 

 

[…] at russiske og hviterussiske utøvere ikke skal delta i internasjonale 

idrettsarrangementer utenfor Russland og Hviterussland, samt at russiske og 

hviterussiske idrettsledere suspenderes fra sine internasjonale posisjoner. NIF vil 

derfor gjennom våre 55 nasjonale særforbund, oppfordre de internasjonale 

særforbundene til å følge opp dette. NIF vil også oppfordre andre internasjonale 

idrettsorganisasjoner, herunder IOC/IPC, til å innta samme standpunkt. […] 

 

Idrettsstyret ser på det nåværende tidspunkt ingen grunn til å endre NIFs policy og 

tilnærming til saken. 

 

b) Transpersoner i idretten 

NIFs seniorrådgiver innen verdiarbeid, Håvard Øvregård, orienterte i saken. 

 

I sak 131 i idrettsstyrets møte nr. 12 (2021-2023) 22. juni 2022, ble problematikken 

rundt transpersoners deltakelse i idrettskonkurranser løftet fram. Det ble her 

fremhevet at saksfeltet reiser en rekke spørsmål knyttet til både etiske, juridiske, 

medisinske og fysiologiske forhold.  

 

På bakgrunn av dette er har generalsekretær lagt opp en prosess for å belyse saken 

gjennom uttalelser fra Idrettsmedisinsk etikkutvalg, Etisk råd og andre relevante 

kompetansemiljøer.  

 

Målsetningen for det videre arbeidet er å etablere en kunnskapsbasert og informert 

tilnærming til temaet, og å bli enige om hva NIFs rolle og posisjon skal være i 

diskusjoner og utvikling av policy på tema.  

Det ble fra idrettsstyrets side blant annet understreket at utøvernes representanter må 

involveres i prosessen. 

Det vil bli gitt en ny orientering i saken i styremøte nr. 14 (2021-2023), 20. september 

2022.  

 

c) Tilbake til idretten 

NIFs leder for breddeidrett, organisasjon og utvikling, Dagfrid Forberg, innledet til 

saken. 

 

Med ref. til sak 105 l) i idrettsstyrets møte nr. 10 (2021-2023), 26. april 2022, har 

idretten under pandemien opplevd frafall både i frivilligheten og blant aktive. 

 

I 2021 gjennomførte NIF kampanjen «tilbake til idretten», hvor hele 

idrettsorganisasjonen ble engasjert og tok del i kampanjen - finansiert av KUD. Det 

gjenstår en sum ubenyttede midler til dette prosjektet som skal benyttes i 2022 til 

videreføring av kampanjen. 

 

NIF vil iverksette flere tiltak for holde et vedvarende fokus på gjenrekruttering, både 

av frivillige og aktive medlemmer til norsk idrett. 

 

 

 



 

 

d) Status nytt nasjonalt toppidrettssenter  

Toppidrettssjef Tore Øvrebø orienterte i saken. 

 

Idrettsstyret fikk en grundig statusoppdatering på fremdriften i arbeidet med et nytt 

nasjonalt toppidrettssenter, herunder en orientering rundt de reguleringsmessige 

sidene av prosjektet. 

 

Idrettsstyret understreket viktigheten av at norsk idrett står samlet i denne saken, en 

sak som er stadfestet i form av et idrettstingsvedtak. 

 

 

e) Organisasjonsutviklingsprosesser i Olympiatoppen (OLT Videre)  

NIFs 1. visepresident, Vibecke Sørensen, innledet til orienteringen med utgangspunkt 

i at denne saken har sitt utspring i de anbefalinger som ble fremlagt i den siste 

evalueringen av Olympiatoppen. 

 

Toppidrettssjef Tore Øvrebø og Olympiatoppens utviklingssjef, Trond Pedersen, 

orienterte videre i saken, og gav en status vedr. oppfølgingen av de ti konkrete 

anbefalingene fra den ovennevnte evalueringen. 

 

f) Status «Mitt Varsel»  

NIFs seniorrådgiver innen verdiarbeid, Cecilie Prebensen, orienterte i saken. 

 

Leveransen om å styrke prosesser og systemer for varsling er nå i en 

implementeringsfase. Idrettsstyret fikk en orientering knyttet til følgende områder: 

• Status for et enhetlig digitalt system for mottak og håndtering av varsler 

• Status for ressurssider på nett om varsling 

• Status for kompetansetiltak om varsling 

 

g) Arendalsuka 2022  

Leder samfunnskontakt og idrettspolitikk i NIF, Frida Blomgren, orienterte 

idrettsstyret om gjennomføringen av NIFs ulike aktiviteter og tiltak under 

Arendalsuka 2022. 

 

h) Oppfølging parastrategi  

Assisterende generalsekretær, Else-Marthe Sørlie Lybekk, orienterte i saken. 

 

Idrettsstyret ble blant annet orientert om at flere særforbund nå jobber godt med 

paraidrett. Som eksempel kan nevnes hundekjøring, volleyball og 

kampsportidrettene. 

  

Alle særforbund og idrettskretser oppfordres nå til å forankre arbeidet med 

paraidretten i egne strategier og i eget planverk, noe som forplikter alle 

organisasjonsledd til å ha fokus på paraidretten slik at det etableres et bredt og 

allsidig aktivitets- og konkurransetilbud for paraidrettsutøvere. 

 

 

 



 

 

i) Status oppfølging av idrettstinget 2023  

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om status i arbeidet med Idrettstinget 2023, 

som er lagt til Scandic Flesland 2.-4.juni.  

Generalsekretæren har startet forberedelsesarbeidet, og vil i august sette ned en 

program- og arrangementskomité, som skal sikre leveransene til Idrettstinget. 

 

Generalsekretæren vil i styremøte nr. 14, 20. september 2022, legge frem en nærmere 

og mer detaljert plan for prosessen frem mot Idrettstinget 2023. 

 

j) Status Krafttaket  

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om status i arbeidet med «Krafttaket», med 

fokus på arbeidets fire prioriterte leveranser: 

1. Innhenting og formidling av kunnskap. 

2. Utvikling av indikatorer for mangfold i idretten. 

3. Støttefunksjoner til særforbund i deres arbeid for mangfold. 

4. Utvikling av verktøy som gjør det lettere for organisasjonsledd i idretten å 

arbeide for mangfold. 

 

 

k) NIFs anleggsstrategiske arbeid og KUDs anleggspolitiske handlingsplan  

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om status på arbeidet med NIFs 

anleggsstrategiske arbeid, samt om prosessen i Kulturdepartementet relatert til å 

oppfylle følgende punkt i regjeringsplattformen: 

Regjeringen vil ruste opp og byggje fleire idrettsanlegg og lage ein nasjonal plan for 

idrettsanlegg saman med idrettsbevegelsen. 

 

Generalsekretæren vil p styremøte nr. 14 (2021-2023), 20. september 2022, 

fremlegge et notat som inneholder vedtatt anleggspolitikk og aktuelle 

problemstillinger. Idrettskretsene er involvert i arbeidet med dette notatet.  

 

I samme styremøte vil også saken om strategisk viktige anlegg bli fremlagt. 

 

l) Rapport om den samfunnsmessige nytten av å investere i idrettsanlegg 

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om rapporten Nytten av idrettsanlegg og 

betydningen for fysisk aktivitet – en samfunnsøkonomisk analyse av virkninger på 

folkehelse og produktivitet, utarbeidet av Vista Analyse for NIF. Rapporten ble 

lansert 18. august 2022. 

 

Rapporten konkluderer blant annet med at for hver krone samfunnet investerer i 

idrettsanlegg får de tre kroner tilbake. Gevinstene kommer først og fremst i form økt 

arbeidsinnsats gjennom livet og bedre helse. 

 

 

m) NIFs innspill til ny pengespillov  

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om NIFs innspill til ny pengespillov.  

 

Forskriften til ny pengespillov ble sendt på høring 9. mai 2022, med høringsfrist 8. 

august 2022. Generalsekretæren mener forskriften på en god måte legger til rette for 



 

 

å begrense problemer knyttet til pengespill og at den styrker enerettsmodellen. NIF 

støttet derfor i hovedsak forskriften, men fant det riktig å foreslå enkelte endringer. 

 

Sak 141: Eventuelt 

• Finansiering av konsekvensutredninger – idrettskretser 

Vedtak: 

Med ref. til sak 94 i styremøte nr. 9 (2021-2023), vedtok idrettsstyret at NIF, etter 

søknad, kan dekke inntil en halvpart av utgiftene til idrettskretsenes eksterne 

konsekvensutredninger knyttet til spørsmålet om fremtidig struktur. NIFs bidrag 

begrenses oppad til kr 200 000 inkl. mva. per idrettskrets. 

 

• Dopingtesting av mindreårige i idretten 
Advokat i NIFs juridiske avdeling, Tord Jordet, orienterte på Teams om status i saken 

rundt dopingtesting av mindreårige i idretten.  

 

Generalsekretæren vil gi en orientering knyttet til behandlingen av denne saken, 

tilbake fra 2018 og frem til i dag, både til organisasjonen og til pressen under «Åpen 

Time» 25. august 2022. Parallelt jobbes det nå med å få på plass et snarlig møte med 

Kulturdepartementet. 

 

• Ny klesavtale for NIF 
Leder Kommersiell forretningsutvikling i NIF, Rune Midthaug, orienterte 

idrettsstyret om den nye klesavtalen med New Wave Norway og Craft som gjelder for 

perioden 2023-2028. 

 

 

 

 
Det ble avholdt åpen time for både organisasjonen og pressen 25. august 2022. 
 
Neste ordinære styremøte er 20. september 2022.  
 

 


