
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PROTOKOLL  
Idrettsstyrets møte nr. 16, 27. oktober 2022 (2021 - 2023)/Oslo 
(Ullevål Stadion) 
 
 
Deltok:  
Berit Kjøll, Vibecke Sørensen, Sondre Sande Gullord, Ole R Jørstad, Astrid Strandbu, 
Elisabeth Faret (bortsett fra sakene 160, 162 b, e, g, h og 163), Erik M. Unaas bortsett fra 
sakene 162 a) og 163), Sebastian Henriksen, Marco Elsafadi,  Kristin K. Aasen (bortsett fra 
sak 160), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (bortsett fra sak 160) og Åsmund Sæbøe. 
 
Meldt forfall: Zaineb Al-Samarai og Sara Stokken Rott. 
 
Fra administrasjonen: Nils Einar Aas, Finn Aagaard og Magnus Sverdrup (referent). 
 
Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 16 (2021-2023) 27. oktober 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 155: 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. 14 (2021-2023), 19.-20. 

september 2022, med de endringer som fremkom i møtet. 

4. Idrettsstyret godkjente protokollen fra idrettsstyremøte nr. 15 (2021-2023), 13. 

oktober 2022.  

5. Idrettsstyret godkjente referatet fra det skriftlige presidentskapsmøtet 16.-19. 

oktober 2022. 



 

 

Sak 156: Lovendringer – Idrettstinget 2023 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Juridisk sjef i NIF, Henriette Hillestad Thune, orienterte i saken. 

 

I styremøte nr. 12 (2021-2023), 22. juni 2022, sak 127, fremla administrasjonen et dokument 

med konkrete spørsmål om behovet for lovendringer på enkelte områder, som idrettsstyret 

ble bedt om å vurdere om styret ønsket skulle følges opp videre, med tanke på mulige 

lovendringer til Idrettstinget i 2023.  Basert på idrettsstyrets tilbakemelding i møtet, 

utarbeidet administrasjonen et innspillsdokument som ble sendt på høring i organisasjonen.  

 

Basert på høringsinnspillene fra organisasjonen fremla administrasjonen anbefalinger til 

lovendringsforslag.  

 

Idrettsstyret behandlet hvert enkelt lovendringsforslag, og ga sine innspill og anbefalinger. 

Basert på de tilbakemeldinger styret ga, vil det til styremøte nr. 17 (2021-2023), 17. november 

2022, bli utarbeidet konkrete lovendringsforslag. 

 

Idrettsstyret var for øvrig enige om at det ikke er behov for å iverksette en ny høringsrunde i 

organisasjonen med de forslagene til lovendringer som behandles i styremøte 17 (2021-

2023), men at det kan være hensiktmessig å gjennomføre et høringsmøte for idrettskretsene 

og særforbundene, der det åpnes for å kunne gi skriftlige innspill i etterkant. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret ba generalsekretæren utarbeide forslag til lovendringer basert på innspill fra 

Idrettsstyret. 

 

 

Sak 157: Oppfølging av vedtak fra Idrettstinget 2021 vedrørende antidoping 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Juridisk sjef i NIF, Henriette Hillestad Thune orienterte videre i saken. 

 

Bakgrunnen for denne styresaken er vedtaket på Idrettstinget 2021 i sak 18.12:  

Antidopingarbeidet er dynamisk og vil kontinuerlig måtte utvikles og styrkes, og 

Idrettsstyret vil derfor i tingperioden arbeide for at NIF ikke skal utføre oppgaver som 

WADC forutsetter skal skje med nødvendig distanse fra idretten. Idrettsstyret skal i 

samarbeid med Antidoping Norge arbeide for at antidopingarbeidet lovreguleres gjennom 

en særlov.  

 

Idrettsstyret gis de nødvendige fullmakter til å gjennomføre vedtaket, herunder foreta 

nødvendige midlertidige lovendringer. 

 

NIF er Signatory til World Anti-Doping Code (WADC) som en nasjonal olympisk og 

paralympisk komité (NOC/NPC), og Antidoping Norge er Signatory som nasjonal 

antidopingorganisasjon (NADO).  Ved å bli Signatory, etableres det bestemte forpliktelser 

overfor WADA.  Signatories er ansvarlig overfor WADA for oppfyllelsen av sine respektive 

forpliktelser, og risikerer å bli ansett non-compliant ved manglende oppfyllelse av 

forpliktelsene.  

En NADO er ansvarlig for å vedta og implementere antidopingregler, lede innhentingen av 

dopingprøver, administrere testresultater, og gjennomføre resultathåndteringen på nasjonalt 



 

 

nivå. Resultathåndteringen omfatter hele prosessen fra utøver varsles om et mulig 

regelbrudd og frem til sakens endelige avslutning, herunder avslutningen av 

høringsprosessen i første instans eller etter anke. Dette er oppgaver som WADA eksplisitt har 

tillagt NADOen for å sikre at disse utføres helt uavhengig av idretten. 

 

En NOC/NPC er på sin side ansvarlig for å respektere NADOens uavhengighet, og ikke 

blande seg inn i dens operasjonelle beslutninger og aktiviteter, og har bestemte plikter som 

må følges opp overfor egne særforbund, men disse er klart adskilt fra NADOens plikter.  

 

Selv om Antidoping Norge er NADO, utfører ikke Antidoping Norge samtlige oppgaver som 

omfattes av NADO-ansvaret. Noen av NADO-oppgavene ligger fortsatt igjen i NIF, selv om 

NIF ikke er NADO. NIF gir fremdeles hoveddelen av antidopingregelverket, herunder den 

delen som regulerer saksbehandlingen i saker der det er påstått regelbrudd, og NIFs 

domsorganer fatter avgjørelser om regelbrudd. Som NADO må imidlertid Antidoping Norge 

svare overfor WADA for alt som ligger under NADO-ansvaret, også for de oppgaver som 

utføres av NIF.   

 

Den nasjonale organiseringen av antidopingarbeidet i Norge er i dag ikke i samsvar med 

WADCs føringer og den nødvendige avstanden til idretten som forutsettes der. Norsk idrett 

har, gjennom tingvedtaket, besluttet at det må sikres at antidopingarbeidet i Norge til enhver 

tid er organisert og utført på en måte som er i samsvar med intensjonene i WADC, og dette 

innebærer at NIF ikke lenger skal utføre de oppgaver som WADC forutsetter skal skje med 

nødvendig distanse fra idretten.  

 

Oppfølgingen av tingvedtaket betyr at det vil være Antidoping Norge, og ikke NIF, som har 

ansvaret for ivaretakelse av domsfunksjonen nasjonalt. Å ha ansvar for domsfunksjonen 

innebærer ikke at Antidoping Norge selv må avsi avgjørelser. Antidoping Norge kan delegere 

dette til et annet rettssubjekt utenfor idretten, og WADC har etablert krav til hvordan en 

NADO skal sikre uavhengighet mellom oppgaven som påtaleorgan og domsfunksjonen.  

Idrettsstyret er opptatt av at antidopingarbeidet organiseres og gjennomføres på en forsvarlig 

måte, og at utøvernes rettssikkerhet ivaretas. Domsfunksjonen er detaljert regulert i WADAs 

regelverk. Dermed vil alle de rettssikkerhetsmekanismer som i dag ligger i WADC og WADAs 

internasjonale standarder, videreføres gjennom de strukturer Antidoping Norge setter opp 

som en konsekvens av idrettstingets vedtak.  

 

Det antidopingregelverket som i dag er vedtatt av NIF, er basert på WADAs «Model Rules for 

National Anti-Doping Organizations» (NADO). Ettersom Antidoping Norge skal ha alt 

NADO-ansvar, er det Antidoping Norges styre som er det rette organ til å vedta et eget 

antidopingregelverk basert på Model Rules for NADOs. NIFs antidopingregelverk må derfor 

endres, og tilpasses til den lovnormen WADA har utarbeidet for nasjonale olympiske 

komiteer; «Model Rules for National Olympic Committees». 

 

Vedtak: 

På bakgrunn av WADAs regelverk og Idrettstingets vedtak i sak 18.12 fra 2021, ber 

idrettsstyret generalsekretæren om å komme tilbake på neste styremøte med forslag til 

endringer i NIFs lov § 12-1 og NIFs antidopingregelverk, samt en tidslinje for 

implementering av endringene, og informere Kulturdepartementet og Antidoping Norge 

om den videre prosessen og konsekvensene av vedtaket. 

 

 

 



 

 

Sak 158: Fremtidige ledermøter 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Leder for organisasjonsutvikling i NIF, Ole-Anders Stensen, orienterte videre. 

 

Idrettsstyret ble i sakene 123 og 130 i) i idrettsstyremøte nr. 12 (2021-2023), 22. juni 2022, 

varslet om at generalsekretæren ville fremme en diskusjonssak om innhold i, og format på 

ledermøtene, med tanke på en mulig lovendring på Idrettstinget 2023. 

 

Ledermøtet er regulert i NIFs lov § 3-6. Etter denne loven fremstår Ledermøtet som en 

hybrid mellom et Idrettsting og en uformell møteplass.  

 

Ledermøtet i Tromsø i mai 2022 ble satt opp på en annen måte enn tidligere. Det ble en 

blanding av formelt og uformelt møte. Dette medførte at man gikk inn og ut av det formelle 

Ledermøtet.  

 

Evalueringen viser at flertallet likte den formen som ble valgt. Samtidig ble det stilt spørsmål 

om dette var i henhold til intensjonen med hva som ønskes med Ledermøter. 

 

Erfaringene fra det siste Ledermøtet synliggjør således et behov for at idrettsstyret vurderer 

om det er behov for å tydeliggjøre hva som ønskes med Ledermøtet i fremtiden. 

 

Generalsekretæren presenterte tre ulike modeller for fremtidige ledermøter: 

• Formelt Ledermøte 

• Uformelt Ledermøte 

• En kombinasjon 
 

Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens vurdering om at saken bør løftes til 

Ledersamlingen 18.-19. november for en større diskusjon. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret ba generalsekretæren forberede en diskusjonssak om fremtidige Ledermøter 

på Ledersamlingen 18.-19. november 2022, basert på innspill gitt av idrettsstyret. 

 

 

Sak 159: Ledermøte 2024 og Idrettstinget 2025 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

NIFs arrangementssjef, Marit Røste, orienterte videre. 

 

Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens anbefaling i saken. 

 

Vedtak: 

1. Ledermøtet 2024 avholdes i Molde på Scandic Seilet i tidsrommet 31. mai -2. juni 

2024.  

2. Idrettstinget 2025 avholdes i Oslo på Scandic Holmenkollen Park i tidsrommet 23. -

25. mai 2025. 

 

 

 



 

 

Sak 160: Den internasjonale paralympiske komités (IPC) ekstraordinære 

generalforsamling 2022 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Assisterende generalsekretær, Else-Marthe Lybekk, orienterte videre. 

 

IPC har innkalt sine medlemmer til en ekstraordinær generalforsamling 16. november 2022 i 

Berlin, hvor de har tre vedtakssaker på agendaen. Den spesifikke ordlyden i vedtakssakene er 

på nåværende tidspunkt ikke kjent, men det er naturlig å anta at IPCs ekstraordinære 

generalforsamling skal stemme for eller mot suspensjon av de paralympiske komiteene i 

Russland og Belarus. 

 

Med bakgrunn i Idrettsstyrets vedtak fra 26. februar 2022, samt den nordiske fellesuttalelsen 

rundt den eskalerende russiske aggresjonen i Ukraina, som ble vedtatt på Nordisk 

idrettsmøte i Oslo 23. september 2022, vil NIF, som Norges paralympiske komité, stemme 

for suspensjon av Den russiske paralympiske komité og Den belarussiske paralympiske 

komité på IPCs ekstraordinære generalforsamling i Berlin 16. november 2022. 

 

Idrettspresidenten gav, med ref. til sak 162 a) i dette styremøtet, en orientering om NIFs 

forberedelser til  og tilstedeværelse på ANOCs generalforsamling i Seoul, 21. og 22. oktober 

2022.  

 

Vedtak:  

Idrettsstyret vedtok at NIF, i kraft av å være Norges paralympiske komité, stemmer for en 

suspensjon av Den russiske paralympiske komité og Den belarussiske paralympiske komité 

på IPCs ekstraordinære generalforsamling i Berlin 16. november 2022. 

 

 

Sak 161: Oppfølging av styreevalueringen 

Administrasjonen fratrådte styremøtet i denne saken. 

 

Denne saken var en oppfølging av sak 148 («Styreevaluering») i styremøte nr. 14 (2021-

2023), 19. og 20. september 2022. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret tok styreevalueringen til orientering.  

 

 

Sak 162: Orienteringssaker 

 

a) Internasjonal orientering  

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om at NIF 22. og 23. september var vertsskap 

for det nordiske idrettsledermøtet, og at det her ble utarbeidet en felles-nordisk 

uttalelse i saken om den russiske og belarusiske krigføringen i Ukraina. 

 

Videre fikk idrettsstyret et en skriftlig orientering knyttet til Nordic International 

Leadership Education (NILE), om Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre sin 

«Lillehammer International Nordic Combined Camp» 14.-18. september 2022, om at 

idrettsstyremedlemmene Kristin Kloster Aasen og Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som 

begge er IOC-medlemmer, har fått plass i nye IOC-kommisjoner, og om at NIF har 

sendt inn ny søknad til Norad for en 5-årig avtale for vårt internasjonale 



 

 

utviklingssamarbeid (ref. sak 153 i styremøte nr. 13, 2021-2023, 23. og 24. august 

2022). 

 

Med ref. til sak 160 (Den internasjonale paralympiske komités (IPC) ekstraordinære 

generalforsamling 2022 i dette styremøtet (nr. 16), fikk idrettsstyret også en muntlig 

orientering fra idrettspresidenten om NIFs forberedelser til og tilstedeværelse på 

ANOCs generalforsamling i Seoul, 21. og 22. oktober 2022. 

 

b) Reiser og representasjon - satser og regler 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Forvaltningsansvarlig i NIF, Katrine Osland Netland, orienterte videre. 

 

Som følge av generell kostnadsøkning i samfunnet, har NIFs satser for reiser og 

representasjon blitt revidert og oppdatert. Det har også blitt lagt til en presisering av 

hvordan regelverket skal praktiseres.   

 

De oppdaterte satsene vil bli publisert i NIFs økonomihåndbok. 

 

c) Status Krafttak for mangfold og inkludering  

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om status i NIFs arbeid for mangfold og 

inkludering. 

 

d) Finansiering NIFs digitale tjenester  

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Ketil Heggem fra Gartner Norge innledet med en overordnet presentasjon knyttet til 

digitaliseringsfeltet. 

 

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

idrettsstyret blant annet presentert for målsetningene og prioriteringene for NIF 

Digital for 2023. 

 

Idrettsstyret fikk også presentert finansieringsmodellen for NIFs digitale arbeid, og 

hvilke økonomiske ressurser som må til for å nå de ønskede målsetningene og 

prioriteringene på dette området. Det ble i tillegg også redegjort for de økonomiske 

utfordringene dette innebærer, slik dette ser ut per nå. 

 

Idrettsstyret ønsker å holdes oppdatert på det økonomiske bildet på 

digitaliseringsområdet. 

 

e) Oppsummering NIFs anleggs- og idrettsrådskonferanse 14.-15. oktober 

2022  

Idrettspresidenten gav en kort orientering om gjennomføringen av Anleggs- og 

idrettsrådskonferansen ble avholdt på Scandic Oslo Airport Hotel fra 15.-16. oktober. 

 

f) NIFs Ledersamling 18.-19. november 2022  

Assisterende generalsekretær Else-Marthe Lybekk orienterte idrettsstyret om det 

foreløpige programmet for NIFs ledersamling 18. og 19. november på Gardermoen. 

 

 



 

 

g)  Status i arbeidet med forvaltningsordningene 

Assisterende generalsekretær Else-Marthe Lybekk orienterte i saken. 

 

Spørsmålet rundt definisjonen av «organisasjonsmessig nøytralitet» skal behandles 

på Idretttinget neste år. 

 

Arbeidsgruppen som jobber med saken, er med ref. til sak 115 i styremøte nr. 11 

(2021-2023), 19. mai 2022, utvidet med ytterligere en særforbundsrepresentant. 

 

Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til overordnede prinsipper, og disse vil bli 

presentert på NIFs lederesamling 18. og 19. november 2022. Målet er en endelig 

behandling på Idrettstinget 2023. 

 

h) NIFs arbeid med strømstøtte til idretten 

Generalsekretæren orienterte i saken. 

 

Idrettsstyret fikk en orientering om hva NIF har gjort med tanke på saken om 

strømstøtte til norsk idrett siden idrettsstyremøte nr. 15 (2021-2023), 13. oktober 

2022. Dette omhandler blant annet gjennomføring av en egen undersøkelse blant 

idrettslag, et møte med Kulturministeren for å diskutere saken den 24. oktober 2022, 

og at NIF har besvart en rekke forespørsler fra Stortinget. 

 

Idrettsstyret fikk også en orientering om målsetningene NIF har for det videre 

arbeidet i saken, herunder blant annet målet om at frivilligheten på samme måte som 

husholdningen får kompensert merverdiavgiften for kostnadene over 70 øre/kWt, at 

at frivillighetens kompensasjon beregnes utfra faktisk betalte strømkostnader, og at at 

gass inkluderes i frivillighetens ordning.  

 

Sak 163: Eventuelt 

• Sak unntatt offentlighet 

 

• Norges Kampsportforbund – karate 
Advokat i NIFs juridiske avdeling, Tord Jordet, orienterte idrettsstyret om juridiske 

vurderinger knyttet til at WKF-karate nå også organiseres i Norges Karateforbund 

(som ikke er medlem av NIF). Jordet orienterte også idrettsstyret om at Norges 

Kampsportforbund nå er kastet ut av World Karate Federation. NIF har hatt, og vil 

fortsette å ha, en jevnlig dialog med Kamportforbundet i denne saken, og idrettsstyret 

vil bli holdt orientert dersom nye viktige momenter oppstår. 

 

• Vikingskipet på Hamar 

Generalsekretæren orienterte idrettsstyret om at Hamar kommune ikke har signert en 

ny nasjonalanleggsavtale for hurtigløp skøyter for Vikingskipet. NIF er kjent med at 

det foreligger et forslag fra Hamar kommunes administrasjon om å omregulere til et 

fotballanlegg. Idrettsstyret mener det ville være svært uheldig, da dette anlegget er av 

avgjørende betydning for norsk skøytesport. NIF har kontakt med 

Kulturdepartementet og Norges Skøyteforbund i saken. 

 

 

 



 

 

• Norsk kandidat til styret i Det internasjonale døveidrettsforbundet 

Idrettsstyremedlem Ole Jørstad, som er idrettsstyrets representant i norsk idretts 

døveidrettsutvalg, orienterte om at Margareth Hartvedt vil bli fremmet som kandidat 

til en styreplass i Det internasjonale døveidrettsforbundet. 

 

• Møte med Kulturministeren 
Idrettspresidenten orienterte idrettsstyret om møtet med Kulturministeren den 24. 

oktober 2022 i Asker.  

 

 

 
Det ble avholdt åpen time for både organisasjonen og pressen 28. oktober 2022. 
 
Neste ordinære styremøte er 17. november 2022.  
 

 


