
PROTOKOLL 
Idrettsstyrets møte nr. 14, 19.-20. september 2022 (2021 - 
2023)/Oslo  

Deltok:  
Berit Kjøll, Vibecke Sørensen, Sondre Sande Gullord, Ole R. Jørstad (bortsett fra sakene 150 
b), 150 k)), Astrid Strandbu, Elisabeth Faret, Erik M. Unaas, Sebastian Henriksen, Sara 
Stokken Rott, Marco Elsafadi, Zaineb Al-Samarai (bortsett fra sakene 143, 144, 145, 146, 147 
og 149 i), Kristin K. Aasen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen (bortsett fra sakene 143, 144, 145, 
146, 147, 149 og 150), Anna Margrete Sletsjøe (bortsett fra sakene 142, 143 og 144) [vara for 
Astrid Uhrenholdt Jacobsen]), Åsmund Sæbøe (bortsett fra sak 142).

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

Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 14 (2021-2023) 19. september 2022 kl. 18.00. 

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 142: 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. 13 (2021-2023), 23. og

24. august 2022.

4. Idrettsstyret godkjente referatet fra idrettsstyrets informasjonsmøte 4. september

2022.

5. Idrettsstyret tok referatene fra presidentskapets møter 4., 5., 6. og 16. september

2022 til orientering.



Sak 143: Regnskap 2.tertial 2022 og prognose for 2022 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, orienterte videre i saken. 

Prognose for 2022 er kr 3.750.000 bedre enn budsjett og prognosen som ble avgitt 1.tertial. 

Idrettsstyret fikk, på ordinært vis, presentert hvilke muligheter og hvilke trusler som ligger i 

prognosen for 2022. 

Idrettsstyret vil til styremøtet 27. oktober 2022 få presentert en sak om det fremtidige 

inntekstbildet for NIF Digital. 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 31.08.2022 og prognose for 2022 til

etterretning og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet.

Sak 144: Revidering av regler for tildeling av H.M. Kongens pokal 

Generalsekretæren innledet til saken. 

NIFs arrangementssjef, Marit Røste, orienterte videre i saken. 

På vegne av H.M. Kongen er det idrettsstyret som hvert år tildeler kongepokaler etter søknad 

fra særforbundene. De senere årene er det NIFs administrasjon som har vurdert og tildelt 

kongepokaler på vegne av idrettsstyret. 

Dagens regler for tildeling av Kongepokalen (vedlegg A) ble sist vedtatt/endret av 

idrettsstyret i 1996. I 2022 fremstår disse reglene som noe utdaterte, og ikke tilpasset 

særforbundenes utvikling. I tillegg bidrar ikke reglene til at parautøvere blir prioritert i 

tildelingen av kongepokal.  

Med bakgrunn i det ovennevnte, har NIFs administrasjon forberedt en revisjon av reglene. 

Dette arbeidet startet vinteren 2019/2020, og har vært en prosess der flere aktører har vært 

involvert. 

Den største endringen, som har stor konsekvens for små idretter, er at de nye reglene setter 

et krav om at idretten må ha minst 1.500 aktive utøvere og 20 medlemsklubber for å kunne 

bli vurdert for å dele ut Kongepokalen. Særforbundene vil gis mulighet til å søke om 

dispensasjon fra reglene. 

Ved endring av reglene, slik generalsekretæren foreslår, viser et estimat at det vil kunne 

tildeles ca. 185 kongepokaler hvert år, som tilsvarer en årlig kostnad på kr 1.480.000. 

Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens innstilling i saken. 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret godkjente reviderte regler for tildeling av H.M. Kongens pokal.



2. Idrettsstyret besluttet, som en overgangsordning frem til og med 2024, at betaler 50

prosent av kostnaden ved hver Kongepokal.

3. Idrettsstyret ber generalsekretæren kontakte Slottet vedr. avklaring om tildeling av

kongepokaler til menn og kvinner i kombinert, under Holmenkollrennet hvert år.

Sak 145: Oppfølging av rapporten «Toppidrettsutøvernes rammebetingelser» 

NIFs assisterende generalsekretær, Else-Marthe Sørli Lybekk, innledet til saken. 

Rapporten «Toppidrettsutøvernes rammebetingelser» ble levert 20.desember 2021, og 

rapporten ble behandlet i sak 73 i styremøte nr. 8 (2021-2023), 20. januar 2022.  Mandatet 

utvalget som utarbeidet rapporten ble gitt, var å belyse sentrale rammebetingelser for norske 

toppidrettsutøvere, med spesiell vekt på forhold knyttet til økonomi og utdanning. Utvalget 

skulle komme med forslag til tiltak som kan iverksettes for å bedre de totale rammevilkårene 

for toppidrettsutøvere i Norge. 

Utvalget kom med 12 anbefalinger innenfor fire faglige kategorier. 

Administrasjonen har gått igjennom anbefalingene fra rapporten, og foreslår å gå videre med 

tre punkter som fremstår viktigst å ta tak i, og som det er realistisk at NIF og OLT har 

administrative og økonomiske ressurser til å kunne følge opp: 

1. Evaluere og styrke stipendordningene.

2. Finansieringsmodell av stipendene endres til å gå over statsbudsjettet.

3. Støtte toppidrettsutøvere under og etter karrieren, for å forberede dem på livet etter

karrieren.

Idrettsstyret understreket at selv om det fremstår som utfordrende i dagens situasjon å få 

ekstra midler til utøverstipender over statsbudsjettet, så er det likevel riktig å jobbe for dette i 

et langsiktig perspektiv. Det ble også understreket at det må utarbeides klare mål med klare 

strategier på de tre prioriterte områder når saken kommer til idrettsstyret igjen. 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtok å prioritere følgende tre områder i arbeidet med oppfølgingen

av rapporten "Toppidrettsutøvernes rammevilkår, og ba generalsekretæren følge

opp saken videre:

- Evaluere og styrke stipendordningene.

- Finansieringsmodell av stipendene endres til å gå over statsbudsjettet.

- Støtte toppidrettsutøvere under og etter karrieren, for å forberede dem på

livet etter karrieren.

Sak 146: Styremøter våren 2023 

Vedtak: 

• 25. april 2023

• 23. mai 2023 (på Teams)

• 1. juni 2023



I tillegg vedtok idrettsstyret å gjennomføre et ekstraordinært idrettsstyremøte 13. 

oktober 2022 for å behandle Spillemiddelsøknaden for 2023. 

Sak 147: Innspill til regjeringens nye anleggsplan 

Generalsekretæren innledet til saken. 

Leder for Samfunnskontakt og idrettspolitikk i NIF, Frida Blomgren, og idrettspolitisk 

seniorrådgiver, Torstein Busland, orienterte videre i saken. 

I regjeringserklæringen står det: 

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

idrettsanlegg saman med idrettsbevegelsen. 

Kulturdepartementet (KUD) er i ferd med å starte arbeidet, og NIF er sammen med 

særforbundene invitert til et innspillmøte 22. september 2022. Idrettskretsene vil bli invitert 

til fylkesvise innspillsmøter i saken. KUDs arbeid med planen skal ferdigstilles i løpet av 

2023. 

Idrettsstyret fikk presentert et notat som inneholder NIFs mål, statens nåværende 

anleggspolitikk, en gjennomgang av spillemiddelordningen, samt forslag til punkter i det 

planlagte innspillet fra NIF til den ovennevnte nasjonale planen. 

NIF vil nå ha en prosess med idrettskretsene og særforbundene i denne saken, men NIF vil 

levere et foreløpig første skriftlig innspill, basert på Idretten skal! 

Idrettsstyret understreket at innspillene som organisasjonen så langt har gitt med tanke på 

prioritering av strategisk viktige idrettsanlegg må gjenspeiles i innspillene, og at det er viktig 

at så mange særforbund som mulig stiller opp i det ovennevnte innspillsmøtet den 22. 

september 2022. Videre understreket idrettsstyret at det blir viktig å gjennomføre en grundig 

prosess internt i idretten i det videre arbeidet med innspill, og at bærekraft blir en bærende 

dimensjon i en fremtidig anleggspolitikk. 

Vedtak: 

1. Generalsekretæren fikk fullmakt til å utarbeide et innspill basert på vedlagte notat

og idrettsstyrets kommentarer og innspill.

Sak 148: Styrevaluering 

Administrasjonen fratrådte styremøtet under behandlingen av denne saken. 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret diskuterte idrettsstyrets oppgaver og arbeidsform og samlet seg om

hovedlinjene som fremkom under diskusjonen.



Sak 149: Orienteringssaker 

a) Internasjonal orientering

Idrettsstyremedlem, og medlem av IOCs styre, Kristin Kloster Aasen, orienterte

idrettsstyret om IOCs nye strategiske rammeverk for menneskerettigheter.

Rammeverket former IOCs tilnærming til IOCs eget arbeid, forholdet til Olympiske

Leker, og hele den olympiske bevegelsen på menneskerettighetsområdet.

Rammeverket omhandler prosesser og vedtak knyttet til:

• IOC som organisasjon

• Tildelinger av fremtidige OL og gjennomføringen av disse

• Utøverrepresentasjon og en sikker og inkluderende idrett

b) Orientering fra NIFs kompensasjonskomité

NIFs kompensasjonskomité skal fastsette honorar for idrettspresident og

visepresidenter, samt styrehonorar. Kompensasjonskomiteen arbeider etter instruks

vedtatt av Idrettstinget.

Medlem i NIFs Kompensasjonskomité, Liv Bentzen, orientere i styremøtet om

komiteens beslutning knyttet til honorarene. Disse blir også presentert i sin helhet

under «Åpen Time» for organisasjonen og for pressen onsdag 21. september 2022.

c) Transpersoner i idretten

Idrettsstyret fikk, på bakgrunn av sak 131 i idrettsstyrets møte nr. 12 (2021-2023) 22.

juni 2022 og sak 140 i idrettsstyrets møte nr. 13 (2021-2023) 23. august 2022, en

skriftlig orientering om oppfølgingen av denne saken.

Siden sistnevnte styresak, har generalsekretæren jobbet videre med å utrede saken.

Følgende er siden da gjennomført:

• Idrettsmedisinsk etikkutvalg behandlet henvendelsen fra presidentskapet i sitt

møte 22. august 2022. De jobber nå med en uttalelse basert på de medisinsk-

etiske sidene av saken. Denne vil foreligge i oktober.

• Etisk råd behandlet samme henvendelse i sitt møte fredag 10. September
2022. En oppsummering av diskusjonen utarbeides innen utgangen av uke 37

og en uttalelse fra rådet vil foreligge i oktober.

Innhenting av informasjon og synspunkt fra særforbund er planlagt i to runder, først 

ved en forespørsel om relevante erfaringer og synspunkt fra forbundet og dets 

internasjonale særforbund, og senere med forespørsel om synspunkt på ulike 

alternativ. Det er planlagt eget digitalt informasjonsmøte for særforbund senere i 

september 2022. 

d) Status Idretten Hus 2023

NIFs leder for Kommersiell forretningsutvikling, Rune Midthaug, orienterte i saken.



Så langt har 42 av 45 særforbund akseptert tilbudet om leie av kontorlokaler i 

Idrettens hus på Ullevaal Stadion. Det er god dialog med de resterende 

særforbundene om løsninger. 

Det er en god og pågående dialog med AS Ullevaal Stadion om utformingen av selve 

leiekontrakten.  

Fra NIFs side er det et ønske om å komme i gang så raskt som mulig med 

utbedringsarbeidet. Dette er en løpende prosess, så det er vanskelig å angi et eksakt 

tidspunkt for ferdigstillelse. 

e) Idrettstinget 2023

Leder av Breddeidrett, organisasjon og utvikling i NIF, Dagfrid Forberg, orienterte i

saken.

Fra administrasjonens side er forberedelsene mot Idrettstinget i 2023 godt i gang. 

Idrettsstyret fikk en orientering om disse forberedelsene. 

f) Status dopingtesting av mindreårige

Generalsekretæren orienterte i saken, og la frem en kronologisk gjennomgang av

saken, sammenfattet under følgende hovedoverskrifter:

• Mindreårige kan ikke testes uten samtykke fra foresatte

• ADNO er ansvarlig for å forsikre seg om at det foreligger samtykke

• Roller og ansvarsdeling mellom NIF og ADNO

• ADNOs forespørsler til NIF om å bidra til å finne ulike løsninger

• ADNO etablerer en samtykkeløsning

• Status per nå

Hvert enkelt idrettsstyremedlem gav sine refleksjoner og innspill i saken. 

g) Strømming/filming av idrettsarrangementer

Advokat i NIFs juridiske avdeling, Guro Aurtande, orienterte i saken, og la frem status

knyttet til implementeringen av vedtaket i sak 122 i styremøte nr. 12, 22. juni 2022.

Idrettsstyret vil, i henhold til ovennevnte vedtak i sak 122, følge utviklingen på

området nøye. Idrettsstyret ber blant annet om en faglig barns beste-vurdering

gjennomført av kyndige fagpersoner, inkludert at også barn og unge får uttale seg.

Forhold som konkret må vurderes i denne forbindelsen er konsekvenser av 

strømming i breddeidrett når det gjelder barn og unges idrettsglede, psykiske helse og 

eventuelle konsekvenser av strømming når det gjelder frafall.   

Styret ser frem til at generalsekretæren legger frem en ny sak for styret primo 2023 

hvor erfaringer, faglige vurderinger og behov for ev. endringer i retningslinjene 

presenteres.  



h) Status krafttak for mangfold og inkludering

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering på status vedr. oppfølging av

hovedleveransene i dette arbeidet.

i) Vare- og tjenestemoms fra idretten

NIFs økonomisjef Anita Pelsholen orienterte i saken.

Idretten og frivilligheten har siden 2001 hatt en ordning knyttet til kompensasjon for 

vare- og tjenestemoms. Fra idrettens side har det i hele denne perioden vært viktig å 

ha en ordning som er enkel, ubyråkratisk og forutsigbar. 

Det finnes to ordninger for å få slik momskompensasjon innen frivillig sektor; 

forenklet eller dokumentert ordning.   

Idrettsstyret understreket at dagens ordning med forenklet modell for vare- og 

tjenestemoms for idretten fungerer meget godt. Dette er en modell som svarer opp 

behovet organisasjonsleddene har for en effektiv, forutsigbar og ubyråkratisk løsning. 

Idrettsstyret anerkjenner samtidig at for enkelte idrettslag slår den forenklede 

modellen mindre gunstig ut enn en dokumentert løsning ville gjort. NIF vil derfor 

diskutere denne utfordringen med myndighetene på et egnet tidspunkt. 

j) Ny lov om behandling av personopplysninger for antidopingformål og ved

arbeid mot manipulering av idrettskonkurranser

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering i saken. Idrettsstyret (2021-2023) ble gjort

kjent med saken i idrettsstyremøte nr. 9, 15.-16. mars 2022, sak 96 l).

I Norge ble EUs GDPR-lovgivning implementert gjennom personopplysningsloven, 

men uten at idrettens behov for å kunne behandle personopplysninger ble hensyntatt. 

NIF har i møter og i skriftlig korrespondanse med Kultur- og 

likestillingsdepartementet (KUD) over flere år adressert behovet for en lovhjemmel 

for å kunne behandle opplysninger om straffbare forhold og lovovertredelser, og 

særlige kategorier av personopplysninger. 

KUD har nå fremmet et forslag til en særlov for behandling av personopplysninger 

med høringsfrist 23.09.22.  Virkeområdet til loven er begrenset til behandling av 

personopplysninger knyttet til antidoping og manipulering av idrettskonkurranser, og 

svarer ikke opp NIFs behov. Hvis KUD ikke gir noen bekreftelse eller KUD gir en 

bekreftelse, men denne ikke gir tilstrekkelig grunnlag for en tillatelse fra Datatilsynet, 

vil det være behov for å ta saken til idrettsstyret, slik at styret kan fatte nødvendige 

vedtak i saken.   

k) NIFs arbeid med strømstøtte for idretten

Generalsekretæren orienterte i saken.

NIFs ønske i denne saken har vært: 

• Inkludere alle energiformer (også gass) i støtteordningen for idretten, med
samme relative terskelverdi.



• Øke kompensasjonsgraden til minst 90 prosent, som for husholdningene, og

primært sette en terskelverdi på 50 øre/kWt.

• Korte ned ledetiden på utbetalinger fra tilskuddsordningen pga

likviditetsutfordringer.

• Forutsigbarhet – samme regler i hele kompensasjonsperioden, per nå ut mars

2023. (Ønsker at denne forlenges ut 2023 som for husholdningene.)

Per 20. september 2022 er følgende oppnådd i saken: 

• Regjeringen varslet 16. september 2022 at strømstøtten vil økes fra 80 til 90

prosent over 70 øre per kWt i perioden oktober - desember 2022.

• Regjeringen har sagt at de skal korte ned ledetiden på utbetalinger da flere

idrettslag melder om likviditetsutfordringer

NIF vil fortsette å jobbe med denne saken, først og fremst ved å: 

• Fortsatte dialogen med Storting og regjeringen om de resterende behovene og
mulige fremtidige behov.

• Løfte fram behov for støtte til idrettslag som bruker gass i sine anlegg.

• Løfte fram konsekvensen av at 90% bare går ut desember.

Sak 150: Eventuelt 

• Arbeid med nytt nasjonalt toppidrettssenter
Generalsekretæren orienterte idrettsstyret om avslaget som NIF har mottatt fra Plan- 

og bygningsetaten i Oslo kommune på byggesøknaden. Styringsgruppen for prosjektet

vil nå gå grundig gjennom begrunnelsen fra Plan- og bygningsetaten i Oslo før det

vurderes hvilke tiltak som skal igangsettes fremover.

Det ble avholdt åpen time for både organisasjonen og pressen 21. september 2022. 

Neste ordinære styremøte er 20. september 2022.  




