
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL  
Idrettsstyrets møte nr. 7, 10. januar 2022 (2021 - 2023)/Teams  
 
 
Deltok:  
Berit Kjøll, Vibecke Sørensen, Sondre Sande Gullord, Ole R. Jørstad, Elisabeth Faret, Erik M. 
Unaas, Kristin K. Aasen, Sebastian Henriksen, Åsmund Sæbøe, Sara S. Rott og Zaineb Al-
Samarai. 
 
Meldt forfall: Astrid U. Jacobsen, Astrid Strandbu og Marco Elsafadi.  
 
Fra administrasjonen: Nils Einar Aas, Magnus Sverdrup (referent), Finn Aagaard.  
 
Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 7 (2021-2023) 10. januar 2022 kl. 08.00.  
 
Møtet var vedtaksført.  
 
Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saken som lå til behandling. 
 

 

Sak 68: Parastrategien 

Idrettspresidenten og generalsekretæren innledet til saken. 

 

NIFs 2. visepresident, og leder av styringsgruppa for arbeidet med parastrategien, Vibecke 

Sørensen, orienterte videre i saken. 

 

Norsk idrett ønsker å stå samlet om ambisjonen om et PARAdigmeskifte; én idrett – like 

muligheter for alle – uansett, og målet for strategiarbeidet har vært å utarbeide en samlende 

parastrategi for både bredde- og toppidrett. Strategien bygger på Idretten vil! og Idretten 

skal! innen paraidrettsområdet, og er på et overordnet nivå. Strategien, slik den ble fremlagt 

for idrettsstyret, er et resultat av en omfattende involveringsprosess i organisasjonen. 

 



 

 

For å nå målet om én idrett – like muligheter, etablerer strategien mål innenfor følgende 

satsingsområder: 

• breddeidrett  

• toppidrett  

• kompetanse  

• kommunikasjon  

• anlegg  

• aktivitetshjelpemidler, tegnspråktolk og ledsagerordninger  

• partnerskap og samarbeidsaktører  

 

Idrettsstyret understreket viktigheten av at parastrategien og dens målsetninger integreres i 

utarbeidelsen av et nytt Idretten Vil!/Skal! frem mot Idrettstinget i 2023. Det ble også 

understreket at det nå blir viktig å målstyre ulike pengestrømmer på dette saksfeltet på en 

måte som skaper en enhetlig kraft i arbeidet. 

 

Idrettsstyret ba generalsekretæren fremlegge en handlingsplan for arbeidet med 

parastrategien til idrettsstyrets møte nr. 8 (2021-2023), 20. januar 2022. 

 

Avslutningsvis gav idrettspresidenten en status i dialogen med Stiftelsen VI om NIF og 

stiftelsens fremtidige samarbeid på paraidrettsområdet, samt plan for lansering av 

parastrategien i forbindelse med PARA VM 13.januar 2022 på Hafjell. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtok ny parastrategi for norsk idrett 2022 – 2027: Én idrett – like 

muligheter for alle.  

2. Idrettsstyret ba generalsekretæren fremlegge en handlingsplan for å oppnå de 

spesifikke målsetningene på de syv satsingsområdene i parastrategien. 

3. Handlingsplanen skal inkludere en konkret plan for forankring av målsetninger, 

samt hvordan arbeidet skal følges opp og måles i det enkelte organisasjonsledd. 

4. Handlingsplanen legges frem for idrettsstyret 20. januar 2022. 

 

_____________________________________________ 

 

Neste ordinære styremøte er 20. januar 2022. 

 
 

 


