
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL  
Idrettsstyrets møte nr. 11, 19. mai 2022 (2021 - 2023)/Tromsø 
 
 
Deltok:  
Berit Kjøll, Vibecke Sørensen, Sondre Sande Gullord, Ole R. Jørstad, Astrid Strandbu, 
Elisabeth Faret, Erik M. Unaas, Sebastian Henriksen, Marco Elsafadi, Sara Stokken Rott, 
Zaineb Al-Samarai (bortsett fra sakene 108, 109, 110, 111, 112, 113 og 118), Åsmund Sæbøe. 
 
Meldt frafall: Kristin K. Aasen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen. 
 
Fra administrasjonen: Nils Einar Aas (på Teams), Else-Marthe Sørlie Lybekk, Finn Aagaard 
og Magnus Sverdrup (referent). 
 
Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 11 (2021-2023) 19. mai 2022 kl. 08.00.  
 
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 108: 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. 10 (2021-2023), 26. april 

2022.   

4. Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapets møte 4. mai 2022 til orientering. 

 

 

Sak 109: Oppfølging OL/PL-sonderingen 

Idrettspresidenten innledet til saken. 



 

 

Leder av NIFs styresekretariat, Magnus Sverdrup, orienterte videre. 

 

Med ref. til sak 104 i styremøte nr. 10 (2021-2023), 26. april 2022, presenterte 

generalsekretæren en plan for oppfølging av arbeidet i sonderingsutvalget OL/PL, slik at 

dette kan legges frem for diskusjon på NIFs ledermøte 20.-22. mai 2022.   

 

Det er i særlig grad tre forhold som det fremover blir viktig å få en god dialog med – og 
informasjon til – idrettskretsene og særforbundene om i denne saken: 
 

1) Dersom Norge skal påta seg rollen som vertskap for et vinter-OL/PL i fremtiden; 
hvilke premisser skal ligge til grunn fra norsk idrett? 

2) Det er fortsatt et behov for mer informasjon om IOCs nye tilnærming til 
olympiske og paralympiske arrangementskonsepter og tildelingspremisser. 

3) Det er et behov for å fremskaffe og presentere mer grunnleggende informasjon om de 
overordnede økonomiske forutsetninger og premisser for et ev. fremtidig 
vinter-OL/PL i Norge. 

 

På Ledermøtet i Tromsø 20.-22. mai vil: 

• Utvalgets arbeid og anbefalinger presenteres av utvalgsleder Mina Gerhardsen. 

• Ytterligere informasjon om IOCs nye tilnærming til olympiske og paralympiske 
arrangementskonsepter og tildelingspremisser presenteres av idrettsstyre- og IOC-

medlem Kristin Kloster Aasen. 

• Det gjennomføres en workshop-seanse hvor forsamlingen utfordres på følgende: 
- Dersom Norge skal arrangere et OL/PL i fremtiden; hvilke premisser er det 

viktig at ligger til grunn? 

 

 

I tiden frem mot NIFs ledersamling 17.-18. november 2022, ser generalsekretæren behov for 

at det avsettes dedikerte administrative ressurser til å følge opp denne saken i tiden etter 

Ledermøtet, som skal følge opp de tre ovennevnte punktene knyttet til: 

1) Hvilke premisser skal ligge til grunn fra norsk idrett dersom vi en gang i fremtiden 

skal søke et OL/PL. 

2) Ytterligere informasjon om IOCs nye tilnærming til olympiske og paralympiske 

arrangementskonsepter og tildelingspremisser. 

3) Informasjon om overordnede økonomiske forutsetninger og premisser for en ev. 

norsk søknad. 

 

I tiden frem mot NIFs ledersamling 17.-18. november 2022, vil det gjennomføres møter hvor 

NIF i sum får møtt alle særforbundene og idrettskretsene særlig med tanke på å få diskutert 

og innhentet synspunkter knyttet til punkt 1 over.  

 

Generalsekretærens mål er at når organisasjonen samles til ledersamling i november i år, så 

skal:  

1) det fremstå enda tydeligere hvor idrettsorganisasjonen står med tanke på premisser 

for en ev. fremtidig norsk OL/PL-søknad, 

2) organisasjonen skal ha et tydelig bilde av IOCs nye tilnærming til OL/PL, og 

3) organisasjonen ha et klarere bilde av de overordnede økonomiske forutsetninger og 

premisser for en ev. norsk søknad. 

 

Idrettsstyret understreket at det ikke skal konkluderes i denne saken nå, og at det viktige i 

denne fasen er å få gjennomført gode interne prosesser i idretten hvor det legges til rette for 

at alle særforbund og idrettskretser skal komme til orde. 



 

 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens prosessplan, og at denne legges frem 

for NIFs Ledermøte i Tromsø 20.-22. mai 2022. 

 

Sak 110: Idrettens Hus 2024 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Leder Kommersiell forretningsutvikling i NIF, Rune Midthaug, orienterte videre i saken. 

 

Generalsekretæren har fulgt opp denne saken i tråd med sak 21 i møte nr. 2 (2021-2023), 18.-

19. august 2021, sak 61 i idrettsstyrets møte nr. 6 (2021-2023), 16. november 2021, samt 

orienteringssakene i møte nr. 9 (20. januar 2022) og 10 (15./16. mars 2022), og i 

presidentskapsmøte 1. mars og 4. mai 2022. 

 

Det har vært gjennomført flere forhandlingsmøter med Ullevaal stadion AS for å få så gode 

tilbud som mulig. Særforbundene har vært involvert i prosessen gjennom flere felles- og 

enkeltmøter, samt gitt muligheten til å svare på hvilke alternative tilbud som ønskes. Dette 

har vært gjort i to omganger. 

 

De to gjenstående alternativene har vært grundig vurdert av prosjektgruppen. Alternativene 

har også vært diskutert i ledergruppen i NIF og i presidentskapet, senest i 

presidentskapsmøte 4. mai 2022.   

 

Til grunn for vurderingene har prinsippet om å holde idretten samlet, og at man i størst 

mulig grad tilfredsstiller særforbundene og NIFs behov vært førende. Videre har man lagt 

vekt på de økonomiske konsekvensene dette påfører særforbundene. 

 

Anbefalingen fra både prosjektgruppen, ledergruppen og presidentskapet er å gå videre med 

en gradvis oppgradering og modernisering av lokalene tilpasset særforbundene og NIFs 

behov. Idrettsstyret sa seg enig i dette. 

 

Idrettsstyret ba generalsekretæren utfordre Ullevål Stadion AS med tanke på mulighetene for 

å flytte kantinen fra dagens 2. etasje til 1. etasje. Idrettsstyret ønsker også at Ullevål Stadion 

AS utfordres på ev. konsekvenser av å inngå en avtale som strekker seg utover 10 år. 

 

Presidentskapet vil følge denne saken frem til en endelig avtale er inngått med Ullevaal 

Stadion AS, og det er klart hvilke særforbund som tilslutter seg leieavtalen.  Idrettsstyret vil 

deretter bli orientert om sluttavtalens innhold.   

 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret støttet generalsekretærens forslag om å gå for en gradvis 

oppgradering og modernisering av lokalene tilpasset særforbundene og NIFs behov. 

2. Idrettsstyret gav generalsekretæren, i samråd med presidentskapet, fullmakt til å 

gå i sluttforhandlinger og inngå leieavtale med Ullevaal Stadion AS i tråd med 

fremlagte forutsetninger. 

3. Generalsekretæren presenterer fremforhandlet leieavtale for særforbundene så 

raskt som mulig og ber om en forpliktende tilbakemelding fra særforbundene.   

4. Idrettsstyret orienteres om sluttavtalens innhold og gis en oversikt over hvilke 

særforbund som tilslutter seg til videre leieavtale. 



 

 

 

Sak 111: Evaluering av NIFs koronaarbeid 

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

 

Idrettsstyret vedtok følgende mandat til utvalget i sak 47 i styremøte 5 (2021-2023), 14. 

oktober 2021: 

 

Evalueringsutvalget skal vurdere i hvilken grad NIF sentralt har evnet å ivareta norsk 

idretts viktigste interesser i forbindelse med koronakrisen, herunder i hvilken grad: 

• NIF har bidratt til å sikre at idretten har vært en ansvarlig aktør med tanke på 

folkehelse og smittevern 

• NIF har bidratt til en tilstrekkelig rask og forsvarlig åpning av idretten 

• NIFs ledelse har utøvd og koordinert et velfungerende krise- og beredskapsarbeid 

• NIF har bidratt til å sikre idrettsorganisasjonens økonomiske hjelpebehov 

• NIF har ivaretatt idrettsorganisasjonens informasjonsbehov underveis i krisen 

• NIF har ivaretatt idrettens omdømme før, under og etter pandemien. 
 

Evalueringsutvalget har nå levert sin sluttrapport til idrettsstyret, og hovedkonklusjonen er 

som følger: 

 

Samlet sett vurderer utvalget at NIF sentralt har tatt en aktiv og konstruktiv rolle i sin 

håndtering av pandemien. Etablering av egen beredskapsgruppe med hyppige møter 

fremstår hensiktsmessig. Det ble tidlig tatt initiativ og etablert politisk dialog for å ivareta 

økonomien. NIF samarbeidet tett med myndighetene for å utarbeide hensiktsmessige 

smittevernrutiner. Av fremlagte oversikter og spørreundersøkelse i idrettskretser og 

særforbund fremgår det at NIF har ivaretatt balansen mellom å støtte aktiviteter og 

ivareta smitteverntiltak på en god måte. Utvalget har begrenset informasjon om hvordan 

lokale idrettslag og andre ytterst i organisasjonen vurderer NIF sentralt sin innsats for å 

håndtere pandemien. Vi vet imidlertid at idrettslag med mange idretter og ulike 

smittevernregimer hadde utfordringer med å følge informasjonsstrømmen. 

 

Utvalget la frem følgende anbefalinger til NIF for videre oppfølging: 

1. Arbeide hardt for å gjenopprette medlemstall og entusiasme i alle aldre og på alle 
nivåer 

2. Ha ekstra oppmerksomhet knyttet til frivilligheten 
3. Ha oppdatere beredskapsplaner 
4. Øve på beredskap i «fredstid» 
5. Diskutere kommunikasjonsmodeller til fleridrettslagene 
6. Ivaretakelse av toppidrettsutøverne  
7. Fortsette å bruke og utvikle digitale kommunikasjonsformer. 

 

Idrettsstyret gav ros til hvordan pandemisituasjonen har vært fulgt opp på administrativt og 

på tillitsvalgtnivå i NIF. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret tok evalueringsrapport til orientering, og ber generalsekretæren 

komme tilbake til idrettsstyret med en sak om hvordan utvalgets anbefalinger kan 

følges opp. 

 

 

 



 

 

Sak 112: Høringsdokument – tingsammensetningen 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Leder av tingsammensetningsutvalget, Alf Hildrum, orienterte videre. 

 

I det høringsdokumentet som Hildrum la frem, presenteres fire ulike alternative modeller for 

sammensetningen av fremtidige idrettsting. Det presiseres at utvalget ikke fremlegger noen 

preferanser for noen av modellene, kun en presentasjon og prinsipper de ulike modellene 

bygger på. 

 

På bakgrunn av de innspillene som kommer på denne høringsrunden, har utvalget som mål å 

levere en sluttrapport til idrettsstyret innen utgangen av 2022. Saken skal etter planen 

behandles på Idrettstinget primo juni 2023. 

 

Høringsfristen er satt til 1. oktober 2022. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret tok høringsdokumentet fra tingsammensetningsutvalget til 

orientering, og ba generalsekretæren sende dette på høring blant særforbundene og 

idrettskretsene med høringsfrist 1. oktober 2022. 

 

 

Sak 113: Spillemiddelsøknad 2023 - prosess og involvering av organisasjonen 

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

 

Generalsekretæren legger opp til at årets prosess med spillemiddelsøknaden for 2023 

gjennomføres på samme måte som for 2022-søknaden, men med enkelte endringer. Den 

viktigste endringen er at forslag til søknadssum blir en del av høringen.  

 

Årets prosess vil inneholde følgende hovedelementer: 

• Månedsskiftet mai/juni - Det gjennomføres administrative innspillmøter med alle 

særforbund og idrettskretser hvor tema er hovedutfordringer og prioriteringer for 

2023. 

• Juni - Basert på innspillene fra pkt. 2, utarbeides det et utkast til høringsnotat som 
omhandler årets prioriteringer. Basert på prioriteringene legges det fram et forslag til 

søknadssum på de forskjellige postene. Idrettsstyret vedtar høringsforslaget med 

søknadssummer på møtet 22. juni. 

• 22. juni – 9. september - Høringsperiode for organisasjonen. 

• Ultimo september – Generalsekretæren legger frem resultatene fra høringen og 
presenterer forslag til søknadssummer på de forskjellige postene først i møte med 

idrettsstyret og så i møte med særforbund og idrettskretser.  

• Medio oktober - Idrettsstyret vedtar søknaden. 

 

NIF har for øvrig bedt Kulturdepartementet om å få utsatt fristen for innsending av søknaden 

fra 1. til 20. oktober 2022.  

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtok den fremlagte planen for utarbeidelse av spillemiddelsøknaden 

for 2023.  

 

 



 

 

Sak 114: Ledermøtet 2022 - status og forslag til resolusjoner 

Organisasjonssjef i NIF, Gro Holstad innledet til saken. 

 

Idrettsstyret ble orientert om status mtp. gjennomføringen av årets Ledermøte, som avholdes 

i Tromsø 20.-22. mai.  

Idrettsstyret gav sine innspill på utkastet til en resolusjon om anleggspolitikk, og 

redaksjonskomiteen vil følge opp disse. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret tok statusbeskrivelsen til orientering. 

2. Idrettsstyret vedtok å legge frem følgende forslag til resolusjon for Ledermøtet 

2022: 

- Hovedtema er viktigheten av anlegg for bedre folkehelse og gode lokalsamfunn 

 

 

Sak 115: Arbeidsgruppe "Forvaltningsordningene - fremtidens 

samarbeidsformer" – status og veien videre 

Assisterende generalsekretær, Else-Marthe Sørlie Lybekk, innledet til saken. 

 

Det ble i 2021 nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på forvaltningsordningene for Post 2 og 

3, med ikrafttredelse fra 2023. Arbeidsgruppen har sett på arbeidet som en todelt prosess, 

der definisjon av «organisasjonsmessig nøytralitet» på Post 3 har blitt prioritert først, for å 

svare opp tingvedtak fra ekstraordinært ting 2021 om å følge opp dette uten unødig opphold. 

Fase 2 omhandler kartlegging av erfaringer og ønsket fremtidsbilde. 

 

Arbeidsgruppen sendte i april 2022 et høringsforslag som omhandlet «organisasjonsmessig 

nøytralitet» for Post 3 til alle særforbund. Høringssvarene viser at det er stor uenighet i 

organisasjonen om hvordan «organisasjonsmessig nøytralitet» skal forstås og defineres. 

 

Arbeidsgruppen mener at definisjonen av begrepet «organisasjonsmessig nøytralitet» bør 

løftes for en avklaring på Idrettstinget i 2023. Arbeidsgruppen vil utarbeide et forslag til 

begrepet «organisasjonsmessig nøytralitet» og hvordan dette legges til grunn for fordeling av 

postmidler. Det forutsettes en bred involvering av særforbundene.  

 

Med bakgrunn i at enkelte særforbund har stilt spørsmål knyttet til arbeidsgruppens 

sammensetning og om denne er representativ nok, ønsker arbeidsgruppen at idrettsstyret på 

nytt gjør en vurdering av sammensetningen og eventuelt supplerer arbeidsgruppen med flere 

særforbundsrepresentanter. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret ba arbeidsgruppen jobbe videre med kartlegging av særforbundenes 

erfaringer og ønsket fremtidsbilde, knyttet til særforbundsformer, 

samarbeidsformer og allianser. Med bakgrunn i dette skal arbeidsgruppen gi 

idrettsstyret råd om veien videre og hvordan forvaltningsordningene skal 

understøtte fremtidig organisering og samarbeid.  

2. Idrettsstyret ser at det ikke er tilstrekkelig konsensus i idrettsorganisasjonen av 

begrepet «organisasjonsmessig nøytralitet», og at det derfor ikke er grunnlag for å 

implementere tingvedtak knyttet til dette nå. Idrettsstyret støtter arbeidsgruppens 

og generalsekretærens forslag om å behandle definisjonen av begrepet 

«organisasjonsmessig nøytralitet» på Idrettstinget i 2023.  Idrettsstyret ber 

arbeidsgruppen utarbeide forslag til definisjon av «organisasjonsmessig 



 

 

nøytralitet» og videre hvordan dette skal legges til grunn for fordeling av 

postmidler. Idrettsstyret forutsetter en god involvering av særforbundene i dette 

arbeidet.  

3. Idrettsstyret ber generalsekretæren supplere arbeidsgruppen med ytterligere én ny 

særforbundsrepresentant.  

 

 

Sak 116: Orienteringssaker 

 

a) Internasjonal orientering  

Idrettsstyret ble skriftlig orientert om at Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre 

(LOLSC), som ble opprettet i 2017 og organisatorisk lagt under Olympiatoppens 

regionale avdeling for Innlandet, nå skal plasseres i NIFs virksomhetsområde for 

samfunnskontakt og idrettspolitikk. 

 

Videre ble idrettsstyret skriftlig orientert om at Barents Summer Games i Tromsø skal 

arrangeres 2.-4. september 2022, men uten deltakere fra Russland. Det blir i stedet et 

arrangement innen 16 idretter, hvorav fire også som paraidretter, med rundt 1000 

ungdommer fra Norge, Finland og Sverige. 

 

Idrettsstyret ble også skriftlig orientert om at Norges Døveidrettsutvalg har besluttet å 

fremme to kandidater til komitéverv i International Committee of Sport for the Deaf 

(ICSD) i forbindelse med generalforsamlingen som finner sted i september 2022: 

• Andrea Hovstein Hellegjerde nomineres som kandidat til ICSDs utøverkomité 

• Bjørn Røine nomineres som kandidat til ICSDs Ethics Committee 

  

I tillegg vil NIF legge frem fire forslag til generalforsamlingen som støtter NIFs 

internasjonale strategi om minimum 40% representasjon av begge kjønn i styrer og 

komitéer. 

 

b) Filming av barne- og ungdomsidrett  

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om at administrasjonen jobber med nye 

retningslinjer og en ny veileder knyttet til filming fra breddeaktivitet i norsk idrett. 

Parallelt med dette jobbes det også med å videreutvikle en tjeneste i Minidrett, slik at 

denne gir en enkel håndtering av retten til reservasjon (lagidretter) og samtykke i 

individuelle idretter. 

NIF har hatt møter med blant annet Barne- og familiedepartementet, og også 

Datatilsynet og Medietilsynet er involvert. 

Denne saken har vært diskutert med NIFs Etiske råd og de har så langt kommet med en 

god og balansert oppsummering fra sin diskusjon, men uten å konkludere. 

Generalsekretæren vil nå sikre at Etisk råd utarbeider et refleksjonsnotat i forkant av 

behandling i Idrettsstyret. Målet er å ha på plass retningslinjer før sommeren i år. 

 

Sak 117: Eventuelt 

• NIFs innspill vedr. arbeidet mot spiseforstyrrelser 

1. visepresident, Vibecke Sørensen, orientert idrettsstyret om NIFs innspill til 

stortingsbehandlingen av spørsmålet om arbeidet mot spiseforstyrrelser. I dette 

innspillet ble det fra NIFs side blant annet vektlagt viktigheten av at dette problemet 



 

 

sees på i en tverrfaglig sammenheng. For NIF blir det viktig å jobbe aktivt inn i det 

politiske miljøet for å sikre at dette arbeidet hensyntas i behandlingen av 

statsbudsjettet for 2023.  

NIF har hatt møter med blant annet Barne- og familiedepartementet, og også 

Datatilsynet og Medietilsynet er involvert. I tillegg vil NIF få et refleksjonsnotat fra 

Etisk råd i NIF. Målet er å ha på plass retningslinjer før sommeren i år. 

 

Sak 118: Utredning av Special Olympics Norgesleker 

Dette var opprinnelig en del av orienteringssakene (ref. sak 116 i dette styremøtet). 

 

Assisterende generalsekretær, Else-Marthe Sørlie Lybekk, innledet til saken. 

 

På ekstraordinært idrettsting i oktober 2021, erkjente idretten at det er for få nasjonale og 

internasjonale arrangementstilbud for utviklingshemmede utøvere. Det ble gjort følgende 

vedtak i sak 11.5 andre ledd: 

 

2. Idrettstinget ber idrettsstyret igangsette en prosess med særforbundene og 

idrettskretsene for å utarbeide en offensiv plan for hvordan idrettstilbudet for mennesker 

med utviklingshemming kan forbedres, herunder å utarbeide en forpliktende strategi- og 

handlingsplan for hvordan idretts- og arrangementstilbudet nasjonalt og internasjonalt 

kan forbedres. Handlingsplanen skal være klar til ledermøtet 2022, og iverksettes høsten 

2022. 

 

Etter det ovennevnte vedtaket, har arbeidet med Parastrategien gjennom involvering av 

organisasjonen tatt opp i seg også aktivitetstilbudet for utviklingshemmede - slik det er 

omtalt i vedtaket. 

 

Generalsekretæren utreder nå et nasjonalt arrangement kalt Special Olympics Norgesleker. 

Det har vært innledende dialog med vinterforbundene som skulle ha vært med i World 

Winter Gamers i Kazan i 2023 (som ble avlyst på grunn av krigen i Ukraina). NIF kan her ta 

en koordinerende rolle, og det vil nå tas initiativ til å utrede og utvikle konseptet i samarbeid 

med særforbund og idrettskretser. 

 

NIF har budsjettert og avsatt midler til det avlyste Special Olympics World Winter Games i 

Kazan i 2023. Generalsekretæren legger til grunn at disse midlene som omfatter 

regnskapsårene 2022 og 2023 skal tilgodeses målgruppen, og kan inngå som en del 

finansieringsplanen for de eventuelle Norgeslekene i 2023. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtok at det skal nedsettes en bredt sammensatt arbeidsgruppe som i 

et helhetlig perspektiv skal behandle den videre oppfølgingen av idrettstingsvedtak 

nr. 11.5 fra det ekstraordinære idrettstinget i 2021 knyttet til: 

- om det skal søkes om å få tildelt Special Olympics World Games vinter i Norge 

innen 2033 

- å utarbeide en offensiv plan for hvordan idrettstilbudet for mennesker med 

utviklingshemming kan forbedres 

2. Idrettsstyret ba generalsekretæren komme tilbake med forslag til sammensetning 

og mandat for arbeidsgruppen i styremøte nr. 12 (2021-2023), 22. juni 2022. 

 

 



 

 

 

 
Neste ordinære styremøte er 22. juni 2022.  
 


