
PROTOKOLL 
Idrettsstyrets møte nr. 15, 13. oktober 2022 (2021 - 
2023)/Teams  

Deltok:  
Berit Kjøll, Vibecke Sørensen, Sondre Sande Gullord, Ole R. Jørstad, Elisabeth Faret, Erik M. 
Unaas (bortsett fra sakene 152, 153 og de to første eventuelt-sakene), Sebastian Henriksen 
(bortsett fra sak 151), Marco Elsafadi, Zaineb Al-Samarai (bortsett fra sakene 151, 152 og 153),  
Åsmund Sæbøe. 

Forfall: Astrid Strandbu, Sara Stokken Rott, Kristin K. Aasen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen. 

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

Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 15 (2021-2023), 13. oktober 2022, kl. 09.00.  

Møtet var vedtaksført.  

Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling. 

Sak 151: Godkjenne innkalling, sakliste, protokoller og referater 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

Vedtak: 

1. Innkallingen ble godkjent.

2. Saklisten ble godkjent.

3. Idrettsstyret utsatte endelig behandling av protokollen fra idrettsstyremøte nr. 14

(2021-2023), 19.-20. september 2022, til styremøte nr. 16 (2021-2023), 27. oktober

2022.



Sak 152: Spillemiddelsøknad for 2023 

Generalsekretæren innledet til saken. Leder av Samfunnskontakt og idrettspolitikk i NIF, 

Frida Blomgren orienterte videre i saken. 

NIF sentralt søker på vegne av egen sentralorganisasjon, idrettskretsene og særforbundene 

om spillemidler for 2023. Årets søknadsfrist er 20. oktober. 

Generalsekretæren anbefalte at det søkes om 866 millioner kroner. 

Det vil i tillegg bli sendt en separat søknad om dekning av kostnader forbundet med økt 

premie i Statens Pensjonskasse. 

De to prioriterte områdene i søknaden er: 

• Tilbake til idretten

• Toppidrett

Idrettsstyret gav sine innspill til søknadsutkastet som vil hensyntas i den endelige 

spillemiddelsøknaden for 2023. 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret godkjente søknaden om spillemidler til idrettsorganisasjonen gjennom NIF
for 2023, og søker om 866 millioner kroner fordelt på følgende poster:

• Post 1, grunnstøtte NIF sentralt og idrettskretsene: 165 millioner kroner

• Post 2, grunnstøtte særforbundene: 326 millioner kroner

• Post 3, barn, ungdom og bredde: 187 millioner kroner

• Post 4, toppidrett: 188 millioner kroner

2. Søknaden oversendes Kulturdepartementet innen 20. oktober 2022, og gjøres deretter
offentlig kjent.

3. Det sendes en separat søknad om tilskudd til å dekke NIFs kostnader knyttet til Statens
Pensjonskasse.

Sak 153: Orienteringssaker 

a) Forslag til statsbudsjett 2023

Generalsekretæren innledet til saken. Leder av Samfunnskontakt og idrettspolitikk i

NIF, Frida Blomgren orienterte videre i saken.

Idrettsstyret ble orientert om de viktigste sidene ved forslaget til statsbudsjett for

2023 for norsk idrett, og hvordan NIF i tiden som kommer vil følge opp dette,

herunder med tanke på høringer i Stortinget.



Sak 154: Eventuelt 

• Status ADNO - Code Compliance
Generalsekretæren orienterte idrettsstyret om status i saken rundt ADNO og WADC

Code Compliance, herunder også om problemstillinger knyttet til doms- og

appellutvalgets habilitet og saksbehandlingstiden for behandling av dopingsaker.

Med referanse til tingvedtak fra 2019 i sak 18.12, vil det bli lagt frem en egen sak til

idrettsstyret knyttet til spørsmålet om i hvilken grad NIFs doms- og appellutvalg

fortsatt skal behandle dopingsaker.

• ANOC GA i Seoul
Idrettspresidenten orienterte idrettsstyret om de foranliggende prosesser som har

vært gjennomført med tanke på spørsmålet om russisk og belarussisk deltakelse på

den internasjonale idrettsarenaen, herunder det nordiske møtet 22. og 23. september

2022, møtet med en gruppe særforbund 6. oktober 2022, og det fellesnordiske

initiativet til å sende et brev til styret i ANOC og be om at beslutningen om å tillate

russisk og belarusisk deltakelse på ANOCs generalforsamling i Seoul revurderes.

Idrettspresidenten redegjorde for hvorfor det det ble vurdert på det nåværende

tidspunktet at det er mest riktig å delta på generalforsamlingen, selv om det skulle

være deltakere fra Den russiske og Den belarusiske olympiske komité til stede. Styret

sluttet opp om denne vurderingen.

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

og bygningsetaten i Oslo kommune på byggesøknaden. Toppidrettssjefen orienterte

videre i saken.

Styringsgruppen for arbeidet med et nytt nasjonalt toppidrettssenter har etter en

grundig vurdering valgt å påklage det ovennevnte avslaget. Advokat i NIFs juridiske

avdeling, Siri Grønborg Christensen, redegjorde for det juridiske grunnlaget for denne

klagen.

Idrettsstyret ønsker at generalsekretæren fremlegger en styresak vedr. den videre

formelle organiseringen av arbeidet med et nytt nasjonalt toppidrettssenter.

Neste ordinære styremøte er 13. oktober 2022. 




