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Åpning 
 

Fungerende Idrettspresident Odd-Roar Thorsen åpnet tinget kl 14.10 og ønsket 
tingforsamlingen velkommen. 
 
 
SAK 1:  GODKJENNING AV FREMMØTTE 
 REPRESENTANTER 

 
Idrettsstyrets innstilling: 
Listen over fullmakter, kontrollert av Idrettsstyret, godkjennes. 
 
Odd-Roar Thorsen, Idrettspresidenten, ba om Idrettstingets tilslutning til følgende: 
 

Tinget godkjenner deltagerlisten. Tinget godkjenner at Norges Volleyballforbund 
stiller med to representanter av samme kjønn grunnet sykdom. 

 
Det ble votert over Idrettsstyrets innstilling med endringer fremlagt av Odd-Roar Thorsen, 
Idrettspresident.  

Vedtak: 
Listen over fullmakter kontrollert av Idrettsstyret, ble enstemmig godkjent 
 
REPRESENTANTER MED FULLE RETTIGHETER 
Nr.  Organisasjon: Navn: 

1  Idrettsstyret Odd-Roar Thorsen 

2  Idrettsstyret Eva Arnseth 

3  Idrettsstyret Liv Bentzen 

4  Idrettsstyret Toril Eikanger Gullaksen 

5  Idrettsstyret Annicke Bergh Monsen 

6  Idrettsstyret Tove Paule 

7  Idrettsstyret  

8  Idrettsstyret Odd Arvid Sulland 

9  Idrettsstyret Geir Kvillum 

10  Idrettsstyret Jonny Ternlind 

11  Idrettsstyret Karette M Wang Sandbu 

12  Idrettsstyret Bjørn Omar Evju 

13  Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund Bjørn Dyrdahl 

14  Akershus IK Sven Even Maamoen 

15  Akershus IK Kathe Langvik 

16  Akershus IK Vidar Bøe 

17  Akershus IK Silje Bakke 

18  Akershus IK Jon Syversen 

19  Norges Am Fotball og Cheerl. Forbund Tone Sparby 

20  Aust-Agder IK Aslak Heim-Pedersen 

21  Aust-Agder IK Johnny Hommefoss 

22  Aust-Agder IK Aase Synnøve Hobbesland 

23  Norges Badmintonforbund Nils Petter Johansen 
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24  Norges Bandyforbund Ivar Nordberg 

25  Norges Basketballforbund Knut Jacobsen 

26  
Norges mosjons- og 
bedriftsidrettsforbund 

Berit Nyberg 

27  
Norges mosjons- og 
bedriftsidrettsforbund 

Bjørn Forsmo 

28  
Norges mosjons- og 
bedriftsidrettsforbund 

Grethe-Karin Lysne 

29  
Norges mosjons- og 
bedriftsidrettsforbund 

Stein Aker 

30  Norges Biljardforbund Rolf Jensen 

31  Norges Bokseforbund Ørnulf Hansen 

32  Norges Bordtennisforbund Øivind Eriksen 

33  Norges Bowlingforbund Ingrid Hansen 

34  Norges Bryteforbund Kjell Yngvar Karlsen 

35  Norges Bueskytterforbund Sissel Storelv 

36  Buskerud IK Hallgeir Haugen 

37  Buskerud IK Arne Karlengen 

38  Buskerud IK Guri Berg 

39  Buskerud IK Lise Christoffersen 

40  Norges Castingforbund Olaf Christensen 

41  Norges Curlingforbund Morten Tveit 

42  Norges Cykleforbund Erik M. Aarethun 

43  Norges Danseforbund Morten Andresen 

44  Norges Dykkeforbund Vidar Engebretsen 

45  Norges Fekteforbund Bjørn Faye 

46  Finnmark IK Geir Knutsen 

47  Finnmark IK Sylvi Bellika 

48  Finnmark IK Tormod Tvare 

49  Norges Fotballforbund Audhild Skare 

50  Norges Fotballforbund Bergfinn Meling 

51  Norges Fotballforbund Mette Hammersland 

52  Norges Fotballforbund Sondre Kaafjord 

53  Norges Fri-idrettsforbund Anne Sofie Hunstad 

54  Norges Fri-idrettsforbund Svein Arne Hansen 

55  Norges Fri-idrettsforbund Tore Hordnes 

56  Norges Frisbeeforbund Sturla Hallås 

57  
Norges Funksjonshemmedes 
Idrettsforbund Hedi Anne Birkeland 

58  Norges Gang- og Mosjonsforbund Per Andreas Roald 

59  Norges Gang- og Mosjonsforbund Vibeke Jarness 

60  Norges Golfforbund Christian Anker-Rasch 

61  Norges Gymnastikk- og Turnforbund Stig Nilssen 

62  Norges Gymnastikk- og Turnforbund Veslemøy Viervoll 

63  Hedmark IK Hans Einar Thompson 

64  Hedmark IK Line Kongssund 
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65  Hedmark IK Margrete Ruud Skjeseth 

66  Hedmark IK Per Inge Sagmoen 

67  Hordaland IK Gerd L. Østerfeldt 

68  Hordaland IK Helge Johnsen 

69  Hordaland IK Oddvar Johan Jensen 

70  Hordaland IK Tordis Nysæter 

71  Hordaland IK Tore Alfstad 

72  Norges Hundekjørerforbund Karin Wiik 

73  Norges Håndballforbund Grethe Ingels 

74  Norges Håndballforbund Arne Modahl 

75  Norges Håndballforbund Guri Aarøen 

76  Norges Ishockeyforbund Morten Lillehagen 

77  Norges Judoforbund Jan Erik Schiøtz 

78  Norges Kampsportforbund Tove Hermanrud 

79  Norges Kampsportforbund Trond Berg 

80  Norges Kickboxingforbund Camilla Haugsten 

81  Norges Klatreforbund Lars Christian Stendal 

82  Norges Luftsportforbund Otto Lagarhus 

83  Norges Motorsportforbund Lene Fevang 

84  Norges Motorsportforbund Terje Rønning 

85  Møre og Romsdal IK Bente Grudt 

86  Møre og Romsdal IK Berit Kalvø Stepansen 

87  Møre og Romsdal IK Jostein Mo 

88  Møre og Romsdal IK Per Dagfinn Fagerli 

89  Nordland IK Monika Sivertsen 

90  Nordland IK Terje Hansen 

91  Nordland IK Marit Gjelle 

92  Nordland IK Reinert Aarseth 

93  Nord-Trøndelag IK Bodil Myhr 

94  Nord-Trøndelag IK Helge Formo 

95  Nord-Trøndelag IK Svein Myhr 

96  Nord-Trøndelag IK Tone Sofie Aglen 

97  Oppland IK Elin Solberg 

98  Oppland IK Knut Korsæth 

99  Oppland IK Svein Furuseth 

100  Oppland IK Trine Syversen 

101  Norges Orienteringsforbund Bjørn R. Berntsen 

102  Norges Orienteringsforbund Magnhild Forseth 

103  Oslo IK Anne-Britt Nilsen 

104  Oslo IK Anya Sødal 

105  Oslo IK Børre Rognlien 

106  Oslo IK Reidar Bergestad 

107  Oslo IK Rolf Nyhus 

108  Norges Padleforbund Jan Bache-Wiig 
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109  Norges Roforbund Rolf Thorsen 

110  Rogaland IK Kåre Strand 

111  Rogaland IK Knut Arne Askeland 

112  Rogaland IK Odd-Atle Urvik 

113  Rogaland IK Rita Wange 

114  Rogaland IK Unn Birkeland 

115  Norges Rugbyforbund Anders Schiøtz Worren 

116  Norges Rytterforbund Per Anders Owren 

117  Norges Rytterforbund Kristin Kloster Aasen 

118  Norges Seilforbund Stig Hvide Smith 

119  Norges Skiforbund Ingun Raastad 

120  Norges Skiforbund Kari Uglem 

121  Norges Skiforbund Sverre K. Seeberg 

122  Norges Skiskytterforbund Tore Bøygard 

123  Norges Skytterforbund Grete Nilsen 

124  Norges Skytterforbund Rune Sørlie 

125  Norges Skøyteforbund Terje Andersen 

126  Norges Snowboardforbund Cecilia Flatum 

127  Sogn og Fjordane IK Arne B. Berge 

128  Sogn og Fjordane IK Arve Heimdal 

129  Sogn og Fjordane IK Kjersti Helle Vårdal 

130  Norges Softball ogBaseball Forbund Håkon Jåtun 

131  Norges Squashforbund Mike Off 

132  Norges Studentidrettsforbund Henrik Abeler 

133  Norges Styrkeløftforbund Vidar Tangen 

134  Norges Svømmeforbund Per Rune Eknes 

135  Sør-Trøndelag IK Jorodd Asphjell 

136  Sør-Trøndelag IK Kjell Dahle 

137  Sør-Trøndelag IK Liw Ildri Haugen 

138  Sør-Trøndelag IK Kristin Eggen 

139  Telemark IK Inger-Lise E. Bergan 

140  Telemark IK Lillian Elise Liane 

141  Telemark IK Ole-Henrik Lund 

142  Telemark IK Trond Inge Haugen 

143  Norges Tennisforbund Per Wrigh 

144  Norges Triathlonforbund Ingar Wilhelmsen 

145  Troms IK Anne Dalheim 

146  Troms IK Arild Braathen 

147  Troms IK Kirsti Skog 

148  Troms IK Roald Linaker 

149  Norges Vannskiforbund Nina Elisabeth Wold 

150  Norges Vektløfterforbund Per Mattingsdal 

151  Vest-Agder IK Anne Kari Sira 
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152  Vest-Agder IK Arnt Abrahamsen 

153  Vest-Agder IK Helge Andersen 

154  Vestfold IK Cecilie Lund 

155  Vestfold IK Håkon Andersen 

156  Vestfold IK Thor Helm Hansen 

157  Norges Volleyballforbund Edgar Broks 

158  Norges Volleyballforbund Ole Jon Tveito 

159  Østfold IK Eva Svendstad 

160  Østfold IK Hans Jørgen Fagereng 

161  Østfold IK Jan Georg Lund 

162  Østfold IK Lillian Ovell 

163  Utøverrepresentant Hans Petter Buraas 
 

 
OBSERVATØRER MED TALERETT UTEN STEMMERETT 

164 NIFs Lovutvalg  Marit Wiig 

165 NIFs Lovutvalg Harald Tronvik 

166 NIFs Lovutvalg Steinar Birkeland 

167 NIFs Lovutvalg Kirsti Jaråker 

168 NIFs Lovutvalg Rolf Hermansen 

169 NIFs Kontrollkomité Gunnar Eilefstjønn 

170 NIFs Kontrollkomité Ingeborg Rasmussen 

171 NIFs Kontrollkomité Johannes Vold 

172 NIFs Kontrollkomité Unni Blesvik 

173 NIFs Valgkomité Linda Verde 

174 NIFs Generalsekretær Inge Andersen 

175 NIF Revisor Torgeir Dahle 

 NUK Hilde Hunnålsvatn 

 NUK Arine Kvalø Nordseth 

 NUK Pål Øyvind Toft Larsson 

 NUK John Sverre Vik 

 ISF Nordland Einar Botnmark 

 ISF Nordland Anders Wold 

 Idrettsrådsutvalget NIF Johan Robertsen 

 Idrettsrådsutvalget NIF Britt Knudsen 

 Idrettsrådsutvalget NIF Marit Pedersen 

 Norges Petanqueforbund Freddy Storaker Bruu 

 
 
GJESTER TIL IDRETTSTINGET 2007 

Trond Giske 

Halvard Ingebrigtsen 

Ole Fredriksen 

Hilde Oftedal 

Marianne Sperre 

Kultur- og kirkeminister 

Statssekretær Kultur- og kirkedepartementet 

Kultur- og kirkedepartementet 

Kultur- og kirkedepartementet 

Kultur- og kirkedepartementet 
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Per Kristian Aasmundstad 

Roald Nyborg 

Vigdis Kyvåg 

Arne Hole 

Sigbjørn Mykland 

Sverre Bergenholdt 

Egil Eide 

Odd Flattum 

Bjørn Hamre 

Thor Hernes 

Bodil Heskestad 

Arthur Knudsen 

Erik Sture Larre 

Britt Mellegaard 

Arne Myhrvold 

Johan Christian Schønheyder 

Hans B. Skaset 

Terje Wist 

Reidar Nordby Jr. 

Per Jacob Svenkerud 

Tor Elman Tangen 

Ove Fløtaker 

Henrik Marthinussen 

Mehtab Afsar 

Laila Andresen 

Johan Olav Koss 

Lena Andersen 

Eirik Fladhus 

Rolf Erling Andersen 

Alfhild Skaardal 

Anders Solheim 

Arne Malme 

Geir Berge Nordtveit 

Gunn Margit Helgesen  

Kultur- og kirkedepartementet 

Bardufosstun Driftsselskap A 

If 

NHO 

NHO 

NIFs gjest 

NIFs gjest 

NIFs gjest 

NIFs gjest 

NIFs gjest 

NIFs gjest 

NIFs gjest 

NIFs gjest 

NIFs gjest 

NIFs gjest 

NIFs gjest 

NIFs gjest 

NIFs gjest 

Norsk Tipping 

Norsk Tipping 

Norsk Tipping 

Norsk Idrettsleder Veteraner 

Friskis & Svettis 

Norsk Cricket 

Right to Play 

Right to Play 

SAS Braathens 

SAS Braathens 

Skien kommune 

Skien kommune 

Stiftelsen Antidoping Norge 

Telemark ass. Fylkesmann 

Telemark Fylkeskommune 

Telemark Fylkeskommune  
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SAK 2: GODKJENNING AV SAKSLISTEN 
 
Idrettsstyrets innstilling: 
Idrettsstyrets forslag til saksliste godkjennes 
 
Forslag  
Sak  1: Godkjenning av fremmøtte representanter 
Sak  2: Godkjenning av saklisten 
Sak  3: Godkjenning av forretningsorden 
Sak  4: Valg av dirigenter, sekretærer, redaksjonskomité og tellekorps  
Sak  5: Årsberetninger 2004 – 2006. 
Sak  6: Årsregnskaper 2004 – 2006. 
Sak  7: Tilsetting av revisor  
Sak  8: Deltakelse i De olympiske Leker og paralympiske Leker.  
Sak  9: Idrettspolitisk dokument for tingperioden (2007-2011) og langtidsbudsjett for årene 

(2008-2011) inkludert fremtidige rammebetingelser for norsk idrett 
Sak 10: Retningslinjer for søknad om tilskudd fra staten 
Sak 11: Bestemmelser om opptak av særforbund 
Sak 12: Rammetilskudd til særforbund og idrettskretser   
Sak 13: Endringer i NIFs Lov  
Sak 14: Søknad om opptak som særforbund 
Sak 15: Innkomne forslag (ikke lovsaker) 
Sak 16: Valg 
 
Det ble votert over Idrettsstyrets forslag. 

Vedtak: 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. 
 
 
SAK 3: GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN 
 
Forslag 

1. Tinget ledes av de to valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. 
Protokollen føres av de valgte sekretærer. 
 

2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 
innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i saklisten, settes 
taletiden til 5 min. første gang og 3 min. andre og tredje gang. 
Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 
Dirigentene kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere. 
 

3. Øvrige møtende uten stemmerett: Idrettstingoppnevnte utvalg, ledere i 
samarbeidende organisasjoner, NIFs generalsekretær, NIFs revisor, 
utøverrepresentant etter IOCs Charter, representanter fra ISFs styrer i fylkene, 
representanter for NUK og representanter for forbund som er opptatt som utvalg i 
NIF, er underlagt de samme bestemmelser. 
 

4. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med 
organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake – 
og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til 
votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 
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5. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak NIFs 

lov fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 
 
6. Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot. 
 
7. Idrettstinget gir det nye Idrettsstyret fullmakt til å godkjenne protokollen. 

 
Idrettsstyret fremmet følgende forslag til endring til pkt. 3: 
Pkt 3 erstattes med: 
 
”Følgende møter uten stemmerett, men med talerett i de saker de skal 
presentere/representere: 
Representanter fra Norges Idrettsforbunds Ungdomskomite – NUK 
Representanter fra Idrettens Studieforbunds styrer i fylkene 
Representanter fra idretter/grener som søker om opptak som særforbund” 
 
Det ble votert over Idrettsstyrets forslag med endringer framlagt på tinget. 
Vedtak: 
Idrettsstyrets forslag med endringer framlagt på Idrettstinget til forretningsorden ble 
enstemmig godkjent. 
 
 
SAK 4: VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆRER, 
 REDAKSJONSKOMITÉ OG TELLEKORPS 
  
Odd-Roar Thorsen, Idrettsstyret redegjorde for saken og fremmet følgende forslag til 
endring:  

• Sak 4 endrer navn til: Valg av dirigenter, sekretærer, redaksjonskomité og 
tellekorps 

• Som tellekorps velges: NIFs lovutvalg assistert av NIFs administrasjon. 
 
Det ble votert over endringsforslaget fra Odd-Roar Thorsen, Idrettsstyret. 
 
Vedtak: 
Endringsforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Idrettsstyrets innstilling: 
Idrettsstyrets forslag til dirigenter, sekretærer, redaksjonskomité og tellekorps godkjennes. 
 
Vedtak: 
 
Til dirigenter ble enstemmig valgt: Ulrik Opdal og Kirsti Jaråker 
 
Til sekretærer ble enstemmig valgt: Lindbjørg Stølan og Hege Otterstad  
 
Til redaksjonskomité ble enstemmig valgt: Toril E. Gullaksen, Unn Birkeland, Roald 
Linaker, Grethe Ingels og Ørnulf Hansen 
 
Til tellekorps ble enstemmig valgt: NIFs lovutvalg assistert av NIFs administrasjon 
 
Knut Korsæth, Oppland Idrettskrets fremmet følgende forslag på vegne av Oppland 
IK og Jorodd Asphjell, Sør-Trøndelag IK: 
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Norsk idrett står i dag overfor store utfordringer og må i økende grad synliggjøre 
sitt aktive samfunnsengasjement. 
 
Vi vil derfor foreslå at det nedsettes en egen samfunnspolitisk redaksjonskomité 
med et medlem fra idrettsstyret, idrettskretsene og særforbundene. 
 
Redaksjonskomitéen legger fram forslag til uttalelser til behandling i løpet av 
tingforhandlingene. 

 
Det ble votert over forslaget fra Knut Korsæth, Oppland IK og Jorodd Asphjell, Sør-
Trøndelag IK. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt å nedsette samfunnspolitisk redaksjonskomité. 
 
Til Samfunnspolitisk redaksjonskomité ble følgende personer foreslått: Per Andreas 
Roald, Norges Gang- og Mosjonsforbund, Liv Bentzen, Idrettsstyret og Sven Even 
Maamoen, Akershus Idrettskrets. 
 
Vedtak: 
Til Samfunnspolitisk redaksjonskomité ble enstemmig valgt: Per Andreas Roald, Norges 
Gang og Mosjonsforbund, Liv Bentzen, Idrettsstyret og Sven Even Maamoen, Akershus 
Idrettskrets. 
 
 
SAK 5: ÅRSBERETNINGER 2004-2006  
 
Idrettsstyrets innstilling:   
De fremlagte årsberetninger for 2004, 2005 og 2006 godkjennes. 
 
Årsberetning 2004 
Følgende hadde ordet: Sven Even Maamoen, Akershus Idrettskrets, Ivar Nordberg, 
Norges Bandyforbund.   
 
Det ble votert over årsberetning for 2004. 
 
Vedtak: 
Årsberetning for 2004 enstemmig godkjent. 
 
Årsberetning 2005 
Følgende hadde ordet: Per Dagfinn Fagerli, Møre og Romsdal Idrettskrets, Johan 
Robertsen, Idrettsrådsutvalget NIF.  
 
Det ble votert over årsberetning for 2005. 
 
Vedtak: 
Årsberetning for enstemmig godkjent. 
 
Årsberetning 2006 
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Følgende hadde ordet: Odd-Roar Thorsen, Idrettsstyret, Svein Furuseth, Oppland 
Idrettskrets, Svein Arne Hansen, Norges Friidrettsforbund, Erik M. Aarethun, Norges 
Cykleforbund.   
 
Vedtak: 
Årberetning for 2006 enstemmig godkjent. 
 
Dirigentene redegjorde for rapportene fra Lovutvalget, Domsutvalget og Appellutvalget. 
 
Det ble votert over Idrettsstyrets innstilling med idrettsstyrets forslag om å tillegge 
rapportene fra domsutvalg, appellutvalg og lovutvalg. 
 
Vedtak: 
Rapportene fra domsutvalg, appellutvalg og lovutvalg ble enstemmig vedtatt. 
 
 
SAK 6: ÅRSREGNSKAPER 2004-2006  
 
Idrettsstyrets innstilling:   
De fremlagte regnskaper for 2004, 2005 og 2006 godkjennes. 
 
Inge Andersen, Generalsekretær i NIF, redegjorde for saken. 
 
Følgende hadde ordet: Børre Rognlien, Oslo Idrettskrets, Tordis Nysæter, Hordaland 
Idrettskrets, Inge Andersen, NIFs Generalsekretær.    
 
Årsregnskap 2004 
 
Det ble votert over årsregnskapet 2004. 
 
Vedtak: 
Årsregnskap for 2004 enstemmig godkjent. 
 
Årsregnskap 2005 
Det ble votert over årsregnskapet 2005. 
 
Vedtak: 
Årsregnskap for 2005 enstemmig godkjent. 
 
Årsregnskap 2006  
 
Følgende hadde ordet: Gunnar Eilefstjønn, NIFs Kontrollkomité, Ingeborg Rasmussen, 
NIFs Kontrollkomité, Arne Modahl, Norges Håndballforbund, Svein Furuseth, Oppland 
Idrettskrets, Inge Andersen, NIFs Generalsekretær, Odd-Roar Thorsen, Idrettsstyret.  
 
Det ble votert over årsregnskapet 2006. 
 
Vedtak: 
Årsregnskap for 2006 enstemmig godkjent. 
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SAK 7: TILSETTING AV REVISOR OG FASTSETTING AV 
 DENNES HONORAR 
 
Idrettsstyrets innstilling 
Revisorfirmaet Deloitte engasjeres som revisor for Norges Idrettsforbund og Olympiske 
Komité i tingperioden 2007-2011.  
 
Idrettsstyret fremmet følgende forslag til endring av sin innstilling: 
Sak 4 endrer navn til ”Tilsetting av revisor og fastsetting av dennes honorar” 
Tillegg til nåværende innstilling: ” Idrettstinget gir Idrettsstyret fullmakt til å fastsette 
revisors honorar. 
 
Det ble votert over Idrettsstyrets innstilling m/endringer. 
 

Vedtak: 
Revisorfirmaet Deloitte engasjeres som revisor for Norges Idrettsforbund og Olympiske 
Komité i tingperioden 2007-2011. Idrettstinget gir Idrettsstyret fullmakt til å fastsette 
revisors honorar.  
 
 
SAK 8: DELTAGELSE I DE OLYMPISKE OG  
 PARALYMPISKE LEKER 
 
Idrettsstyrets innstilling: 
Norge deltar i De olympiske sommerleker i Beijing 2008 og vinterleker i Vancouver i 2010. 
Norge deltar i De paralympiske sommerleker i Beijing 2008 og vinterleker i Vancouver i 
2010. 
 
Det ble votert over Idrettsstyrets innstilling. 
 

Vedtak: 
Norge deltar i De olympiske sommerleker i Beijing 2008 og vinterleker i Vancouver i 
2010. 
Norge deltar i De paralympiske sommerleker i Beijing 2008 og vinterleker i Vancouver i 
2010. 
 
 
SAK 9: IDRETTSPOLITISK DOKUMENT FOR TINGPERIODEN 

2007-2011 OG LANGTIDSBUDSJETT FOR ÅRENE 2008-
2011  

 
Sak 9 A Idrettspolitisk dokument for tingperioden 2007-2011 

 
Forslag til Idrettspolitisk dokument for tingperioden 2007 – 2011 - vedlegg nr. 1  
 
Idrettsstyrets innstilling: 

• Idrettstinget vedtar Idrettspolitisk dokument for tingperioden 2007-2011 og ber 
Idrettsstyret, særforbund og idrettskretser følge opp mål og strategier iht. sitt ansvar 
og rolle.         

• Idrettstinget vedtar nye bestemmelser om barneidrett iht. fremlagt forslag  
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• Idrettstinget vedtar « Idrettens barnerettigheter»  
 
Dirigentene fikk tingets tilslutning til at behandlingen av sak 9 ble gjennomført på følgende 
måte: 

1. Generell debatt. 
2. Debatt knyttet til hvert hovedpunkt med underliggende punkter. 
3. Votering med krav om vanlig simpelt flertall i beslutningsprosessen. 

 
Odd-Roar Thorsen, Idrettsstyret, innledet saken. 
 
GENERELL DEBATT 
 
Følgende hadde ordet: Svein Furuseth, Oppland Idrettskrets, Aslak Heim-Pedersen, Aust-
Agder Idrettskrets, Roald Linaker, Troms Idrettskrets, Hallgeir Haugen, Buskerud 
Idrettskrets, Ivar Nordberg, Norges Bandyforbund, Erik M. Aarethun, Norges 
Cykleforbund, Lise Christoffersen, Buskerud Idrettskrets, Terje Rønning, Norges 
Motorsportforbund, Johan Robertsen, Idrettsrådutvalget, Børre Rognlien, Oslo Idrettskrets, 
Arne Modahl, Norges Håndballforbund, Lars Christian Stendal, Norges Klatreforbund, Jan 
Bache-Wiig, Norges Padleforbund.         
 
Ivar Nordberg, Norges Bandyforbund fremmet følgende forslag: 
Idrettsstyret gjennomgår det vedtatt idrettspolitiske dokument og sikrer en enhetlig 
begrepsbruk. 
 
Det ble votert over forslaget fra Ivar Nordberg, Norges Bandyforbund.  
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Terje Rønning, Norges Motorsportforbund fremmet følgende forslag: 
Idrettstinget pålegger Idrettsstyret i løpet av kommende tingperiode å innarbeide et system 
for større åpenhet i NIFs sentrale politiske organer. 
Prinsippene i lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven) skal legges til grunn 
for nye interne retningslinjer i NIF. 
 
Det ble votert over forslaget fra Terje Rønning, Norges Motorsportforbund. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Lars Christian Stendal, Norges Klatreforbund fremmet følgende forslag: 
Idrettstinget ber styret utrede for fremleggelse på neste ting konsekvensene av at det 
klarere kommer til uttrykk i NIFs lover at ”idretten bør påta seg et utvidet 
samfunnsansvar”. 
 
Det ble votert over forslaget fra Lars Christian Stendal, Norges Klatreforbund. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Børre Rognlien, Oslo Idrettskrets fremmet følgende forslag: 
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Det tingvalgte samfunnspolitiske redaksjonskomitéen utarbeider en resolusjon som 
omhandler en henstilling om og tilbud til det norske samfunn og hvor 1 % av dagens 
helsebudsjett til frivillige organisasjoner som jobber med helsefremmende tiltak. 
 
Det ble votert over forslaget fra Børge Rognlien, Oslo Idrettskrets.  
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 

 
I. EN ÅPEN OG INKLUDERENDE IDRETT 
 
Følgende hadde ordet: Grethe-Karin Lysne, Norges Bedriftsidrettsforbund, Tordis 
Nysæter, Hordaland Idrettskrets.  
 
Det ble votert over Idrettsstyrets forslag. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Grethe-Karin Lysne, Norges Bedriftsidrettsforbund fremmet følgende forslag: 
Ny tekst: 

• Gi flere barn, ungdom og voksne et bedre tilbud 
• Prioritere grupper som ikke finner seg godt nok til rette i idrettslagene 
• Vise respekt for menneskeverdet og sikre like muligheter for vekst og utvikling 
• Øke det frivillige engasjementet og den lokale verdiskapning 

 
Det ble votert over forslaget fra Grethe-Karin Lysne, Norges Bedriftsidrettsforbund. 
 
Vedtak: 
Vedtatt mot 4 stemmer. 
 
II. IDRETTENS AKTIVITETSPOLITIKK 
 
Følgende hadde ordet: Eva Arnseth, Idrettsstyret , Margrete Ruud Skjeseth, Hedmark 
Idrettskrets, Toril Eikanger Gullaksen, Idrettsstyret, Svein Arne Hansen, Norges 
Friidrettsforbund. 
 
1 Visjon, virkeområde, formål og verdier 
1.4 En verdiprosess i norsk idrett 
 
Følgende hadde ordet: Karette M Wang Sandbu, Idrettsstyret, Arne Modahl, Norges 
Håndballforbund , Stine Kvalø Nordseth, NUK.  
 
Karette M Wang Sandbu, Idrettsstyret/NUK fremmet følgende forslag: 
Retningslinjer for ungdomsidrett revideres og legges inn i Lovheftet, sammen med 
bestemmelsene. Retningslinjer for ungdomsidrett skal legges til grunn for ungdomsidretten. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Arne Modahl, Norges Håndballforbund fremmet følgende forslag: 
Strategi: 
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• Sikre god involvering i alle organisasjonsledd 
 
Det ble votert over forslaget fra Arne Modahl, Norges Håndballforbund nytt pkt under 
Strategi.  
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Arne Modahl, Norges Håndballforbund fremmet følgende forslag: 
Ansvar: 
Idrettsstyret skal lede verdiarbeidet. Arbeidet skal gjennomføres i alle organisasjonsledd 
med ansvar hos NIF sentralt, idrettskretsene og særforbund. 
 
Idrettsstyret trakk sitt forslag under Ansvar.  
 
Det ble deretter votert over forslaget fra Arne Modahl, Norges Håndballforbund til ny tekst 
under ansvar.  
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
2. Innsatsområder 
2.1 Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett 
 
Følgende hadde ordet: Stig Nilssen, Norges Gymnastikk- og Turnforbund , Per Wrigh, 
Norges Tennisforbund, Grethe-Karin Lysne, Norges Bedriftsidrettsforbund, Camilla 
Haugsten, Norges Kickboxingforbund, Tormod Tvare, Finnmark Idrettskrets, Per Inge 
Sagmoen, Hedmark Idrettskrets, Jan Bache-Wiig, Norges Padleforbund, Svein Myhr, 
Nord-Trøndelag Idrettskrets, Hans Jørgen Fagereng, Østfold Idrettskrets, Mette 
Hammersland, Norges Fotballforbund, Lene Fevang, Norges Motorsportforbund, Eva 
Arnseth, Idrettsstyret, Karette M Wang Sandbu, Idrettsstyret, Audhild Skare, Norges 
Fotballforbund, Arne Modahl, Norges Håndballforbund, Per Wrigh, Norges Tennisforbund, 
Toril Eikanger Gullaksen, Idrettsstyret.       
Idrettsstyret trakk sitt forslag til innledning. 
 
Grethe-Karin Lysne, Norges Bedriftsidrettsforbund fremmet følgende forslag: 
Ny tekst til innledning 2.0 Innsatsområder. 
NIF er landets største frivillige organisasjon. Idretten skal sikre et aktivitetstilbud for alle. 
Det er i barne- og ungdomsårene grunnlaget for gode aktivitetsvaner dannes og der er 
derfor viktig at denne målgruppen prioriteres. Idrettens mangfold og variasjon er norsk 
idretts styrke både lokalt, regionalt og nasjonalt. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Toril Eikanger Gullaksen, Idrettsstyret fremmet følgende endringsforslag fra 
Idrettsstyret: 
 
A: Idrettens barnerettigheter 
Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens 
barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet 
og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering og 
funksjonshemning. 
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1. TRYGGHET 
Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for utilbørlig press eller utnyttelse. 
Skader skal forebygges. Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene. 
 
2. VENNSKAP OG TRIVSEL 
Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at 
de skal utvikle vennskap og solidaritet. Trivsel gir grobunn for læring og læring gir 
grobunn for trivsel. 
 
3. PÅ BARNAS PREMISSER 
Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder 
og modningsnivå. 
 
4. MESTRING 
Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha 
muligheter for variasjon, øving og samspill med andre. 
 
5. PÅVIRKNING 
Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha muligheten til å være med på 
planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte. 
 
6. FRIHET TIL Å VELGE 
Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter, de vil delta i – og 
bestemmer selv hvor mye de vil trene. 
 
7. KONKURRANSER FOR ALLE 
Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke, og ha like muligheter til å 
delta. Barn som melder overgang fra en klubb innen samme idrett skal ha full rett til å 
delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert. 
 
Utviklingsplan: 
Alle som driver barneidrett bør følge en felles utviklingsplan for å sikre barna størst mulig 
variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring. Innholdet i de enkelte særforbunds 
utdanningsplaner og trenernes praksis bør følge denne planen: 
 
Opp til 6 års alder 
Lek og varierte aktiviteter som skal stimulere barnas utvikling og de grunnleggende 
bevegelsene. 
 
7-10 år 
Gode muligheter til å utforske og øve på ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvelser med 
forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring. Dette gir et godt 
grunnlag for senere bevegelseslæring. Dette kan gjøres innenfor en eller flere idretter, men 
hver idrett har ansvaret for å gjøre tilbudet sitt variert og tilpasset barnas utviklingsnivå. 
 
10-12 år 
Varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basisferdigheter. Fordypning i 
en eller noen få idretter kan sikre et godt teknikkgrunnlag for senere utvikling innen 
idrettsgrenen. 
 
B. Bestemmelser om barneidrett. 
1. Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. 
2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: 
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 a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de 
  fyller 6 år og først og fremst i egen klubb. 

b) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for  
barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig 

 c) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året 
  de fyller 11 år. 

b) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne arrangement i Norge, 
Norden og Nordkalotten. 

c) Barn fra nordiske land og Nordkalotten kan fra det året de fyller 11 år delta  
På konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge. 

 f) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer. 
 g) Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap NM, EM 
  og VM. 

 
Det ble først votert over om Barneidrettsbestemmelsene skulle endres eller ikke. 
 
Vedtak: 
Overveldende flertall for å endre. 
 
Det deretter votert over Idrettsstyrets endringsforslag til Idrettens barnerettigheter. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Stig Nilssen, Norges Gymnastikk- og Turnforbund fremmet følgende forslag: 
Punkt 2.1 Strategi: 
Gammel tekst strykes og byttes ut med følgende: 

• Stimulere til økt aktivitet i tråd med ”Idrettens barnerettigheter” gjennom 
forvaltningen av de økonomiske tilskuddene til barn, ungdom og breddetiltak. 

• Stimulere til utvikling av aktivitetstilbudet gjennom å sørge for koordinering av 
dokumentasjon og formidling av informasjon mellom de ulike 
organisasjonsleddene. 

Punkt 2.1 Ansvar 
Gammel tekst strykes og byttes ut med følgende: 

• NIF forvalter de økonomiske tilskuddene til barn, ungdoms- og breddetiltak, samt 
sørger for felles rapportering til KKD. 

• NIF sørger for å legge til rette for kompetansespredning mellom særforbundene, 
samt mellom særforbund og KKD i forhold til virkningsfulle tiltak. 

 
Det ble votert over forslaget fra Stig Nilssen, Norges Gymnastikk- og Turnforbund opp 
mot Idrettsstyrets forslag til punkt 2.1 Strategi. 
 
Vedtak: 
Idrettsstyret forslag vedtatt. 
 
Det ble votert over forslaget fra Stig Nilssen, Norges Gymnastikk- og Turnforbund opp 
mot Idrettsstyrets forslag til punkt 2.1 Ansvar. 
 
Vedtak: 
Forslaget falt med 41 stemmer for. 
Idrettsstyrets forslag vedtatt 
 
Per Wrigh, Norges Tennisforbund fremmet følgende forslag:  
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Nytt punkt 2 g. 
Særforbundene kan i spesielle tilfeller innvilge dispensasjon fra punkt 2f. Innvilgede 
dispensasjoner rapporteres inn til Norges Idrettsforbund. 
 
Vedtak: 
Forslaget falt med 126 stemmer mot. 
 
Camilla Haugsten, Norges Kickboxingforbund fremmet følgende forslag: 
Idrettens barnerettigheter 

1. Ingen diskriminering: Forslag, legge til ”vekt”/fysisk utvikling”. 
4. Til barnas beste: Legge til ”fysisk utvikling”. 

 
Vedtak: 
Vedtatt mot 3 stemmer 
 
Camilla Haugsten, Norges Kickboxingforbund fremmet følgende forslag: 
Bestemmelser om barneidrett 
Videreføre tidligere pkt 5.3 
”Særidrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne et styremedlem ansvarlig for 
barneidretten”. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Svein Myhr, Nord-Trøndelag Idrettskrets fremmet følgende forslag: 
”UNGDOMSIDRETT” tas inn som nytt innsatsområde i Idrettspolitisk dokument – pkt 2 
med følgende tekst: 
 
Ungdom skal være en av norsk idretts viktigste målgrupper i tingperioden. 
Ungdomsidretten skal preges av stor deltagelse gjennom utvikling og tilrettelegging av 
varierte aktivitetstilbud som er i tråd med ungdommenes egne forutsetning, ønsker og 
behov. 
 
Mål: 
Minst 80% av alle norske ungdommer skal være fysisk aktive mer enn 2x30 minutter hver 
uke som en del av en sunn livsstil. 
 
Strategi: 

• Samarbeid mellom idrettskretser og særforbund 
• Partnerskap med videregående skoler 
• Etablering av skoleidrettslag ved videregående skoler 
• Etablering av programfag i lederskap ved videregående skoler 
• Arbeide for økt rammetimetall for kroppsøving i ungdomsskolen og i videregående 

skoler 
Ansvar: 

• Idrettskretsene har ansvar for utvikling av partnerskap med videregående skoler 
• Særforbundene har ansvar for trener- og aktivitetsutvikling i skoleidrettslagene 
• Idrettskretsene har ansvar for lederopplæring i tilknytning til programfag og 

skoleidrettslag 
• Idrettsstyret har ansvar for arbeidet med å øke rammetimetallet. 

 
Det ble votert over forslaget fra Svein Myhr, Nord Trøndelag Idrettskrets med forslag fra 
Tove Paule, Idrettsstyret om å stryke ”norske” under målformuleringen. 



 
Protokoll fra Idrettstinget i Skien 11.-13. mai 2007 - Godkjent av Idrettsstyret 28.08.07 Side 19 av 74  

 
Vedtak: 
Vedtatt med overveldende flertall. 
 
Hans Jørgen Fagereng, Østfold Idrettskrets fremmet følgende forslag: 
Pkt 2.1 
Det utarbeides et felles treningstilbud over 12 timer som bør være obligatorisk for alle som 
skal tilrettelegge organisert trening for barn til og med 8 år. 

Opplæringstilbudet skal inneholde en gjennomgang av :  
- norsk idretts felles verdigrunnlag for barneidrett (barns rettigheter relatert til 

organisert idrett) 
- barns trenbarhet i forhold til vekst og utvikling 
- miljøtilrettelagt trening som grunnlag for allsidig motorisk utvikling 

 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt oversendt det nye Idrettsstyret. 
 
Mette Hammersland, Norges Fotballforbund fremmet følgende forslag: 
Barnerettigheter 
1. Stryke kap om utviklingsplan. 
 
Det ble votert over forslaget fra Idrettsstyrets til Utviklingsplan. 
 
Vedtak: 
Idrettsstyrets forslag vedtatt med overveldende flertall. 
Som følger av dette falt forslaget fra Mette Hammersland, Norges Fotballforbund. 
 
Mette Hammersland, Norges Fotballforbund fremmet følgende forslag: 
Pkt 2.2 – Idrettsstyrets innstilling til nye bestemmelser. 
2. Stryke punkt B, D og E.  
Det ble votert over forslaget fra Idrettsstyrets til Bestemmelser om barneidrett punkt for 
punkt. 
 
Votering om pkt a): 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Votering om pkt b) 
 
Vedtak: 
Vedtatt med stort flertall 
Som følger av dette falt forslaget fra forslaget fra Mette Hammersland, Norges 
Fotballforbund. 
 
Votering om pkt c) 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Votering om pkt d) 
 
Vedtak: 
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Vedtatt med stort flertall. 
Som følger av dette falt forslaget fra forslaget fra Mette Hammersland, Norges 
Fotballforbund.  
 
Votering om pkt Pkt e) 
 
Vedtak: 
Vedtatt med stort flertall. 
Som følger av dette falt forslaget fra forslaget fra Mette Hammersland, Norges 
Fotballforbund. 
 
Votering om pkt Pkt f) 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Votering om pkt Pkt g) 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
2.2 Kompetanseutvikling 
 
Følgende hadde ordet: Oddvar Johan Jensen, Hordaland Idrettskrets, Rolf Thorsen, 
Norges Roforbund, Stig Nilssen, Norges Gymnastikk- og Turnforbund, Eva Arnseth, 
Idrettsstyret. 
 
Rolf Thorsen, Norges Roforbund fremmet følgende forslag:  
Nytt strekpunkt under ”Delmål trenere” 
”Å legge til rette for at alle trenere i norsk idrett skal kunne utvikle sin idrettsfaglige 
kompetanse”. 
 
Vedtak: 
Vedtatt mot 5 stemmer. 
 
Stig Nilssen, Norges Gymnastikk- og Turnforbund fremmet følgende forslag: 
Ny tekst som innledning 
Kompetanse omfatter kunnskap, ferdigheter, verdier og holdninger. Det er viktig at de 
tillitsvalgte i lagene blir bevisstgjorte de utfordringer man står overfor når det gjelder å 
skape et mer differensiert og likeverdig tilbud for alle. 
Kompetanseutviklingen skal prioriteres som innsatsområde i norsk idrett i årene framover, 
med trenere og ledere som hovedmålgruppe. Vi må styrke og videreutvikle det 
kompetansearbeidet som gjøres i dag. 
 
Mål: 
Hele den gamle teksten under mål strykes. 
Ny tekst: 
Kompetanseutviklingen i organisasjonen skal understøtte god og variert aktivitet i lagene 
og må derfor baseres på avdekkede behov. 
 
Strategi: 
Følgende punkter i tillegg til de som allerede står: 
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• I løpet av 2007 skal det gjennomføres en behovsanalyse som legges til grunn for 
avklaring av ansvars- og arbeidsdeling innen fagområdet kompetanseutvikling. 

• Ny strategi implementeres i organisasjonen i løpet av tingperioden. 
Ansvar: 
Kulepunkt 1 og 2 strykes. 
De øvrige endres slik: 

• NIF samordner arbeidet med kompetanseutvikling basert på resultatet av 
behovsanalysen 

• Idrettskretsene og særidrettene skal legge til rette for regionale og lokale arenaer 
og møtesteder for erfaringsutveksling og kompetanseutvikling. 

 
Vedtak: 
Forslaget fra Stig Nilssen, Norges Gymnastikk- og Turnforbund ble vedtatt oversendt det 
nye idrettsstyret. 
 
Eva Arnseth, Idrettsstyret fremmet følgende forslag: 
Kap 2.2. Kompetanseutvikling 
Strategi: 
Kulepunkt 2 endres fra ”Det må iverksettes… til: 
”Det må iverksettes tiltak for å øke andelen jenter og kvinner som aktive, trenere, dommere 
og ledere”. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
2.3 Toppidretten 
 
Geir Kvillum, Idrettsstyret, Line Kongssund, Hedmark Idrettskrets, Rolf Thorsen, Norges 
Roforbund, Sverre K. Seeberg, Norges Skiforbund, Karette M Wang Sandbu, Idrettsstyret, 
Ivar Nordberg, Norges Bandyforbund, Hedi Anne Birkeland, Norges Funksjonshemmedes 
Idrettsforbund. 
 
Geir Kvillum, Idrettsstyret fremmet følgende forslag: 
Tilleggspunkt under strategi: 

• Sikre grunnlaget for et etisk og faglig kvalifisert toppidrettsmiljø som skal være 
dopingfri. 

 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Line Kongssund, Hedmark Idrettskrets fremmet følgende forslag: 
3. linje 
Ta bort – for idrettsutøvere med og uten funksjonshemming 
Erstatte ned – for alle idrettsutøvere. 
 
Det ble votert over forslaget fra Idrettsstyret til innledning. 
 
Vedtak: 
Forslaget vedtatt. 
Som følge av dette falt forslaget fra Line Kongssund, Hedmark Idrettskrets.  
 
Sverre K. Seeberg, Norges Skiforbund fremmet følgende forslag:  
Strategi: kulepunkt 2 
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Ordene ”gjennom økte markedsinntekter” strykes. 
 
Vedtak: 
Idrettsstyrets forslag ble vedtatt. 
 
Karette M Wang Sandbu, Idrettsstyret/NUK fremmet følgende forslag: 
Kvalitativt mål 
Å gi norsk idrettsungdom anledning til å realisere sine ambisjoner og utvikle idrettslige 
ferdigheter innen alle idretter i et miljø på det høyeste internasjonale nivå. 
 
Det ble votert over Idrettsstyrets forslag opp mot forslaget fra Karette M Wang Sandbu, 
Idrettsstyret/NUK. 
 
Vedtak: 
Forslaget fra Idrettsstyret falt. 
Forslaget fra Karette M Wang Sandbu, Idrettsstyret/NUK ble vedtatt. 
 
Ivar Nordberg, Norges Bandyforbund fremmet følgende forslag: 
Under kvantitative mål siste kulepunkt. 

• Øke antall medaljer i EM og VM i ikke olympiske idretter. 
(..som Olympiatoppen samarbeider med) strykes. 

 
Vedtak: 
Forslaget vedtatt. 
 
2.4 Idrett for funksjonshemmede 
 
Følgende hadde ordet: Knut Korsæth, Oppland Idrettskrets, Anne-Britt Nilsen, Oslo 
Idrettskrets, Tove Paule, Idrettsstyret, Mette Hammersland, Norges Fotballforbund.  
 
Knut Korsæth, Oppland Idrettskrets fremmet følgende forslag:  
Under avsnitt, Ansvar, endres første kulepunkt til: 
 

• Særforbundene har ansvar for funksjonshemmedes idrettsutøvelse og må sørge for 
at dette arbeidet prioriteres i idrettslagene. 

 
Vedtak 
Vedtatt med 81 stemmer for og 72 mot. 
Forslaget fra Idrettsstyret falt som følge av dette vedtaket. 
 
Anne-Britt Nilsen, Oslo Idrettskrets fremmet følgende forslag:  
Kulepunkt 2 (endring m/blokkbokstaver) 
 

• NIF og Idrettskretsene må bidra til å sikre LAGENE gode rammevilkår og 
samordne for nødvendig kompetanse på områder de har behov for. 

 
Vedtak: 
Forslaget falt med 74 stemmer for og 79 stemmer mot. 
Idrettsstyrets forslag ble dermed vedtatt. 
 
2.5 Det internasjonale engasjementet 
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Følgende hadde ordet: Tormod Tvare, Finnmark Idrettskrets, Jan Bache-Wiig, Norges 
Padleforbund.  
 
Tormod Tvare, Finnmark Idrettskrets fremmet følgende forslag:  
Finnmark Idrettskrets ber om at til punkt 2.5, Det internasjonale engasjementet under Mål 
siste punkt tilføyes Russland. 
 
Vedtak: 
Vedtatt mot 2 stemmer. 
 
2.6 Organisasjonsutvikling 
 
Følgende hadde ordet: Berit Kalvø Stepansen, Møre og Romsdal Idrettskrets, Bjørn R. 
Berntsen, Norges Orienteringsforbund, Oddvar Moen, Norges Bedriftsidrettsforbund, 
Cecilie Flattum, Norges Snowboardforbund, Knut Korsæth, Oppland Idrettskrets.    
 
På oppfordring fra dirigentene fremmet Norges Bedriftsidrettsforbund, Oppland 
Idrettskrets, Møre og Romsdal Idrettskrets og Norges Orienteringsforbund følgende 
felles forslag til innledning pkt 2.6: 
 
Det har vært gjennomført flere organisasjonsutredninger for å avklare rolle- og 
arbeidsdelingen i norsk idrett de senere år. 
 
Arbeidet med utvikling av organisasjonsstrukturen i norsk idrett videreføres. 
Det skal utredes tiltak for å stimulere til mer rasjonell organisering og administrering til 
beste for aktiviteten i norsk idrett. Optimal utnyttelse av idrettens ressurser bør være mål 
for organisasjonsutviklingsarbeidet. 
 
Dette arbeidet må til enhver tid sikre en fortsatt god dialog med alle offentlige 
forvaltningsnivåer. 
 
Idrettsstyret trakk sitt forslag til innledning. 
 
Det ble votert over fellesforslag fra Norges Bedriftsidrettsforbund, Oppland Idrettskrets, 
Møre og Romsdal Idrettskrets og Norges Orienteringsforbund til ny innledning. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
2.6.1 Avklare rolle- og arbeidsdeling 
 
Følgende hadde ordet: Arne Modahl, Norges Håndballforbund, Bjørn Faye, Norges 
Fekteforbund.  
 
Arne Modahl, Norges Håndballforbund fremmet følgende forslag på vegne av Norges 
Håndballforbund og Norges Fri-idrettsforbund: 
 
Mål: 
Å legge frem til Ledermøtet 2008 en organisasjons- og beslutningsstruktur i NIF som følger 
en klarlagt ansvars- og rollefordelingen mellom NIF-sentralt, særforbundene og 
idrettskretsene, og som bidrar til ytterligere effektivisering av organisasjonen. 
 
Ansvars- og rollefordelingen skal baseres på: 
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1. Særforbundene har ansvaret for: 
 - All idrettslige aktivitet, både topp og bredde, innen sin idrett. 
 - Kompetanseutvikling relatert til den idrettslige aktiviteten 
 
2.  NIF-sentralt og regionale ledd (idrettskretser/regioner) har ansvaret for: 
 - Bedre idrettens rammebetingelser  

- økonomi 
- nasjonale lover og føringer 
- anleggsutvikling sentralt og lokalt 

 - Fellesadministrative systemer der idretten åpenbart har  
   stordriftsfordeler (f. eks IT) 
 - Juridisk rådgivning overfor organisasjonsleddene 
 - Sikre godt fungerende idrettsråd 
 
Strategi: 
-  Bruke eksisterende dokumentasjon/utredninger til å avklare hvor de sentrale 
    problemstillinger er. 
- Gjennomføre jevnlige felles samlinger mellom de ulike organisasjonsleddene i norsk 

idrett. 
- Idrettsstyret nedsetter et utvalg bestående av kompetente nøkkelpersoner fra NIF-

sentralt (Idrettsstyret), særforbundene og idrettskretsene som skal utarbeide konkrete 
løsningsforslag. 

 
Ansvar: 
Idrettsstyret i samarbeid med særforbundene. 
 
Vedtak: 
Forslaget fra Arne Modahl, Norges Håndballforbund og Norges Friidrettsforbund vedtatt 
oversendt det nye Idrettsstyret 
 
2.6.2 Lovverk og ressursforvaltning 
 
Følgende hadde ordet: Harald Tronvik, NIFs Lovutvalg  
 
Harald Tronvik, NIFs Lovutvalg fremmet følgende forslag:  
Følgende nytt punkt: 
Strategi: 
Nytt 1. ste kulepunkt: 

• Kompetansen og bevisstheten om NIFs Lovverk skal økes. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Harald Tronvik, NIFs Lovutvalg fremmet følgende forslag:  
Ansvar: 
NIF og alle organisasjonsledd i NIF 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
2.6.3 Regionalisering av idrettskretsene 
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Følgende hadde ordet: Kjell Dahle, Sør-Trøndelag Idrettskrets, Jostein Mo, Møre og 
Romsdal Idrettskrets.  
 
Kjell Dahle, Sør-Trøndelag Idrettskrets fremmet følgende forslag oversendt til det 
nye Idrettsstyret: 
Idrettsstyret bes om å vurdere en ytterligere påvirkning av regjering og Storting med tanke 
på en forsterkning av signalene i regional meldingen med formål å få til en regionalisering 
av fylkeskommunene. 
 
Vedtak: 
Forslaget fra Kjell Dahle, Sør-Trøndelag Idrettskrets vedtatt oversendt det nye Idrettsstyret. 
 
2.6.4 Samarbeid mellom særforbundene 
 
Følgende hadde ordet: Lene Fevang, Norges Motorsportforbund, Cecilia Flatum, Norges 
Snowboardforbund. 
 
Lene Fevang, Norges Motorsportforbund fremmet følgende forslag:  
Å legge forholdende til rette for samarbeid og sammenslutning mellom særforbundene slik 
at kompetanse og ressurser brukes mer effektivt og formålstjenlig. 
 
Idrettsstyret trakk sitt forslag til målformulering. 
 
Det ble votert over forslaget fra Lene Fevang, Norges Motorsportsforbund. 
 
Vedtak: 
Vedtatt mot 2 stemmer.  
 
Cecilia Flatum, Norges Snowboardforbund fremmet følgende forslag: 
Nytt punkr 2.6.5, former for lagmedlemsskap 
 
Mål: 
Utvikle en idrettsorganisasjon for fremtiden hvor inngangsporten er vid og bred, samt 
reduserer ungdomsfrafallet. 
 
Strategi: 
Det nye Idrettsstyret skal sluttføre behandlingen av utredningen om ”En organisasjon for 
fremtiden” fra 1999. Utredningen forutsettes blant annet å inneholde avklaringer 
vedrørende forenklede former for lagmedlemskap i særforbund. 
 
Ansvar: 
Idrettsstyret. 
 
Vedtak: 
Forslaget falt. 
 
2.7 Idretten som samfunnsansvar 
 
Følgende hadde ordet: Berit Nyberg, Norges Bedriftsidrettsforbund. 
 
Berit Nyberg, Norges Bedriftsidrettsforbund fremmet følgende forslag:  
3. setning endres til: 
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Dette angår både den oppvoksende generasjon og voksne og utgjør en betydelig utfordring 
for landet generelt og for idrettens spesielt. 
 
Norges Bedriftsidrettsforbund trakk sitt forslag. 
 
Vedtak: 
Idrettsstyrets forslag vedtatt. 
 
2.7.1 Å fremme god helse i befolkningen 
 
Følgende hadde ordet: Kathe Langvik, Akershus Idrettskrets, Camilla Haugsten, Norges 
Kickboxingforbund, Unn Birkeland, Rogaland Idrettskrets.   
 
Kathe Langvik, Akershus Idrettskrets fremmet følgende forslag: 
Mål: 
Å arbeide for at idretten skal få økte overføringer over statsbudsjettet til helsefremmende 
tiltak. 
 
Vedtak: 
Forslaget vedtatt. 
 
2.7.2 En mer aktiv skolehverdag 
 
Følgende hadde ordet: Per Rune Eknes, Norges Svømmeforbund, Oddvar Johan Jensen, 
Hordaland Idrettskrets, Sverre K. Seeberg, Norges Skiforbund.   
 
Per Rune Eknes, Norges Svømmeforbund fremmet følgende forslag: 
Strategi: 
Arbeide for å bli en sentral aktør i forhold til Læreplanarbeidet i 
Kunnskapsdepartementet/utd.div. 
 
Vedtak: 
Forslaget fra Per Rune Eknes, Norges Svømmeforbund ble vedtatt oversendt det nye 
idrettsstyret. 

 
III. BEDRE RAMMEBETINGELSER 
 
Følgende hadde ordet: Erik M. Aarethun, Norges Cykleforbund  
 
1. Idrettens verdiskapning 
Følgende hadde ordet: Stig Hvide Smith, Norges Seilforbund, Terje Andersen, Norges 
Skøyteforbund, Rolf Thorsen, Norges Roforbund, Oddvar Moen, Norges 
Bedriftsidrettsforbund, Oddvar Johan Jensen, Hordaland Idrettskrets, Per Rune Eknes, 
Norges Svømmeforbund, Marit Pedersen, Idrettsrådsutvalget NIF, Odd-Atle Urvik, 
Rogaland Idrettskrets, Per Inge Sagmoen, Hedmark Idrettskrets, Ingrid Hansen, Norges 
Bowlingforbund, Per Rune Eknes, Norges Svømmeforbund, Rolf Thorsen, Norges 
Roforbund, Sven Even Maamoen, Akershus Idrettskrets.         
 
Stig Hvide Smith, Norges Seilforbund fremmet følgende forslag: 
Strategi: 
Nytt kulepunkt: 

• Arbeide mot flere departementer for å sikre samarbeid og nye inntektskilder. 
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Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Terje Andersen, Norges Skøyteforbund fremmet følgende forslag oversendt det nye 
idrettsstyret: 
Tillegg under mål: 
 
Å arbeide for å øke finansieringen fra det offentlige med x% og sponsors med x %, slik at 
verdiskapningen gjennom det frivillige virke kan styrkes. 
 
Vedtak: 
Forslaget fra Terje Andersen, Norges Skøytforbund ble vedtatt oversendt det nye 
Idrettsstyret. 
 
Det ble votert over Idrettsstyrets forslag til mål.  
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Rolf Thorsen, Norges Roforbund fremmet følgende forslag: 
Mål: 
…., slik at norsk idrett i perioden (- >2011) får kompensert 100% bortfallet eller 
reduksjonen av automatinntekter (implisitt: til dagens nivå) 
 
Vedtak:   
Forslaget ble vedtatt. 
 
Rolf Thorsen, Norges Roforbund fremmet følgende forslag: 
Strategi: 
Endring av 3. strekpunk: 
Det gjøres en vurdering av om LAM-midlene har den ønskede effekt for norsk idrett.  
Konklusjonene fra denne vurderingen skal ha effekt på de eksisterende pengestrømmer og 
også gi føringer for nye pengestrømmer.  De kan således få effekt på langtidsbudsjettet. 
. 
 
Vedtak:   
Forslaget falt. 
 
Oddvar Johan Jensen, Hordaland Idrettskrets fremmet følgende forslag oversendt 
det nye Idrettsstyret. 
Kulepunkt 4, siste setning: 
 
Det er således viktig at prinsippet om 1/3 fordeling av finansiering av lokale idrettsanlegg 
føres videre mot full offentlig finansiering gjennom spillemidler og offentlige tilskudd. 
 
Vedtak: 
Forslaget fra Oddvar Johan Jensen, Hordaland idrettskrets ble vedtatt oversendt det nye 
Idrettsstyret.  
 
Per Rune Eknes, Norges Svømmeforbund fremmet følgende forslag: 
omforent m/Roforbundet: 
Strategi: 
Tredje kulepunkt endres til: 
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• Nye pengestrømmer bør i størst mulig grad stimulere den lokale regionale 
aktiviteten. For å oppnå en god koordinering og best mulig effekt, bør disse 
midlene kanaliseres gjennom SF. 

 
Vedtak: 
Forslaget falt med 89 stemmer mot. 
 
2. Finansiering på kort sikt. 
 
Følgende hadde ordet: Svein Arne Hansen, Norges Fri-idrettsforbund, Stig Hvide Smith, 
Norges Seilforbund, Rolf Thorsen, Norges Roforbund.   
 
Svein Arne Hansen, Norges Fri-idrettsforbund fremmet følgende forslag: 
Forslag 1: 
Linje 4, for 2008 og 2009. 
 
Idrettsstyret trakk sitt forslag. 
 
Det ble votert over forslaget fra Svein Arne Hansen, Norges Fri-idrettsforbund til endring 
av avsnitt 1. 
 
Vedtak: 
Forslaget vedtatt. 
 
Punkt 2 Finansiering på kort sikt 
Ny tekst: 
Det vil være et mål for NIF å søke å opprettholde idrettens basisfinansiering gjennom de 
siste årene på i alt 2 milliarder kroner. 
 
Vedtak: 
Forslaget vedtatt. 
 
Svein Arne Hansen, Norges Fri-idrettsforbund fremmet følgende forslag: 
Forslag 2: 
Ny tekst til slutt: 
En eventuell norsk OL-søknad skal ikke ramme anleggstilretteleggingen for barn- og unge. 
Det vises i den sammenheng til IPD, pkt 2 vedr.  innsatsområder der barn- og ungdom er 
prioritert. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Rolf Thorsen, Norges Roforbund fremmet følgende forslag både på lang og kort sikt:  
Vi skal ta konsekvensene av det vi sier under punkt 2.3, Toppidretten s. 9, Strategier, 
strekpunkt 2 ved å tilføye 2 nye punkt i kapittelet III, bedre rammebetingelser fra s. 14 og 
utover. 
 
De nye pkt. skal begge ha overskrift ”Markedsmidler”, de skal legges henholdsvis under 
pkt. 2, Finansiering på kort sikt og under pkt. 3, Finansiering på lang sikt, og det skal 
fastslås: 
- Vi har ambisjoner om kraftig å øke våre markedsinntekter 
- Markedsinntekter skal disponeres av OLT 
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Vedtak: 
Forslaget falt med 93 stemmer mot. 

 
2.1 Tippenøkkelen (spillemiddelfordelingen) og innflytelse på spillemidlene totalt 
 
Følgende hadde ordet: Per Dagfinn Fagerli, Møre og Romsdal Idrettskrets, Knut Korsæth, 
Oppland Idrettskrets, Sverre K. Seeberg, Norges Skiforbund, Per Rune Eknes, Norges 
Svømmeforbund.  
 
Per Dagfinn Fagerli, Møre og Romsdal Idrettskrets fremmet følgende oversendelses 
forslag: 
I uttalen til IPD fra Møre og Romsdal IK der 16 idrettsråd inngår, står følgende: 
 
”Idretten er fremdeles en del av det utvidede kulturbegrepet. 
Allianser/alliansebygging/nettverk er viktig – vi må ikke bli oss selv nok. Lojalitet og 
oppslutning er viktigere enn kamp mot det øvrige folkelige kulturlivet for å beholde hele 
tippeoverskuddet. Idretten må heller gå i konfrontasjon mot private profitører innenfor og 
utenfor egne rekker framfor å gå til konfrontasjon med våre frivillige alliansepartnere!” 
 
En foreslår derfor at pkt. 2.1 tas ut av idrettspolitisk dokument. 
 
Vedtak: 
Forslag fra Per Dagfinn Fagerli, Møre og Romsdal Idrettskrets vedtatt oversendt det nye 
Idrettsstyret. 
 
Knut Korsæth, Oppland Idrettskrets fremmet følgende forslag: 
Første del av setningen i 4. kulepunkt sløyfes: 
Ny setning i pkt. 4: 
Idretten må søke overgangsordninger som særlig dekker opp for inntektstapet i 2008 og 
2009. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
2.2 Tilskudd fra fylker og kommuner 
 
Følgende hadde ordet: Thor Helm Hansen, Vestfold Idrettskrets, Lillian Ovell, Østfold 
Idrettskrets. 
 
Lillian Ovell, Østfold Idrettskrets fremmet følgende forslag: 
Ny setning helt til slutt: 
 
Mål: 
Tilskuddet fra kommunene til Idrettsrådene skal være min. 4 x tilskuddet fra NIF/IK. 
 
Vedtak: 
Forslaget falt. 
 
2.3 Andre viktige rammevilkår 
 
2.3.1 Heve fritaksbeløpet for honorarer, godtgjørelser og gaver 
 
Følgende hadde ordet: Per Anders Owren, Norges Rytterforbund.  
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Per Anders Owren, Norges Rytterforbund fremmet følgende forslag: 
Nytt punkt 2.3.1  
Strategi: 

• Aktiv tilrettelegging og markedsføring av muligheten for å få skattemessig fradrag 
på gaver til idrettslag i NIF. 

 
Vedtak: 
Forslaget fra Per Anders Owren, Norges Rytterforbund ble vedtatt oversendt det nye 
Idrettsstyret. 
 
3. Finansiering på lang sikt 
 
Følgende hadde ordet: Mette Hammersland, Norges Fotballforbund, Jon Syversen, 
Akershus Idrettskrets  
 
Mette Hammersland, Norges Fotballforbund fremmet sammen med Norges 
Svømmeforbund følgende forslag: 
Innledningen strykes og erstattes med: 
 
Idretten må ha som grunnleggende forutsetning at den aktivitet som faktisk bedrives, skal 
honoreres og verdsettes i langt sterkere grad. Idretten har et betydelig potensial mht. 
aksept og forståelse for at idretten i seg selv bidrar til å realisere mange andre 
velferdspolitiske målsettinger. Dette gjelder helse- og sosialpolitiske målsettinger, så vel 
som inkluderingsmessige. 
 
Mål: 
Oppnå økt anerkjennelse og forståelse for idrettens egenverdi slik at dette gir økt 
økonomisk uttelling fra offentlig sektor til idretten. 
 
Strategi: 
Gamle punkter strykes og erstattes med følgende: 
 
Ny tekst: 

• Utarbeide en klar kommunikasjonsstrategi basert på faktisk dokumentasjon om 
idrettens aktivitet og de effektene dette gir. 

• Økte ressurser til idretten skal benyttes til å videreutvikle og forsterke de pågående 
aktivitetene. 

 
Ansvar: 
NIF har ansvar for å oppsummere hvilken dokumentasjon som faktisk finnes i dag og sørge 
for at rapporteringsverktøyene fungerer. 
NIF og SF utarbeider en felles kommunikasjonsstrategi. 
 
Vedtak: 
Forslaget fra Mette Hammersland, Norges Fotballforbund og Per Rune Eknes, Norges 
Svømmeforbund ble vedtatt oversendt det nye Idrettsstyret 
 
Jon Syversen, Akershus Idrettskrets fremmet følgende forslag: 
Strategi: 
Kulepunkt 1 endres til: 

• Norsk idrett bør på sikt finansieres over statsbudsjettet uavhengig av norsk tipping 
sitt overskudd. 
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Vedtak: 
Forslaget falt og Idrettsstyrets forslag ble dermed vedtatt. 
 
Rolf Thorsen, Norges Roforbund fremmet forslag om endring av pkt 3: 
 
Rolf Thorsen, Norges Roforbund trakk forslaget. 
 
IV. ANLEGG OG INFRASTRUKTUR 
 
1. Arealsikring 
Følgende hadde ordet: Thor Helm Hansen, Vestfold Idrettskrets. 
 
2. Innflytelse 
Følgende hadde ordet: Morten Tveit, Norges Curlingforbund, Bjørn Forsmo, Norges 
Bedriftsidrettsforbund, Hans Einar Thompson, Hedmark Idrettskrets, Jan Erik Schiøtz, 
Norges Judoforbund, Lene Fevang, Norges Motorsportforbund, Ørnulf Hansen, Norges 
Bokseforbund.     
 
Morten Tveit, Norges Curlingforbund fremmet følgende forslag:  
Videreutvikle programsatsning på anlegg med fokus på: 

• Flerbruk 
• Forutsigbarhet 
• Langsiktighet 
• Geografisk utbredelse 
• Inkludering 

 
Identifisere og utrede mulighet for overtagelse/benyttelse av Forsvarets bygningsmasse til 
idretten 
 
Det ble votert over forslaget fra Morten Tveit, Norges Curlingforbund første kulepunkt.  
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Det ble votert over forslaget fra Morten Tveit, Norges Curlingforbund andre kulepunkt.  
 
Vedtak: 
Forslaget vedtatt. 
 
Bjørn Forsmo, Norges Bedriftsidrettsforbund fremmet følgende forslag: 
IV Anlegg og infrastruktur 
Nytt punkt under strategi: 

• Videreføre anleggspolitisk utvalg for å ivareta anleggspolitiske saker i NIF. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Hans Einar Thompson, Hedmark Idrettskrets fremmet følgende forslag: 
Nytt kulepunkt 4: 

• Sikre at barn og ungdom tas med i høringer og prioriteringer overfor det offentlige. 
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Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Jan Erik Schiøtz, Norges Judoforbund fremmet følgende forslag:  
Strategi: 

• Idrettsanlegg skal bygges slik at det legges til rette for et variert idrettstilbud. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Lene Fevang, Norges Motorsportforbund fremmet følgende forslag: 
Strategi: 
Tilleggspunkt: 

• Særforbund/fleridrettsforbund er høyeste myndighet i idretten i anleggsspørsmål 
som vedrører de idretter de organiserer. 

 
• Særforbund/fleridrettsforbund har også innstillende myndighet overfor 

departement og politiske myndigheter i spørsmål om etablering og lokalisering av 
nasjonale hovedanlegg for sine idretter.  

 
• NIF kan ikke overprøve særforbund/fleridrettsforbundene i slike saker. 

 
Det ble votert over forslaget fra Lene Fevang Norges Motorsportforbund i to deler. 
 
Vedtak: 
 
Første avsnitt. 
Forslaget falt med 44 stemmer for. 
 
Andre og tredje avsnitt 
Forslagene falt. 

 
4. Kostnadsskrevende anlegg 
 
Følgende hadde ordet: Annicke Bergh Monsen, Idrettsstyret, Per Rune Eknes, Norges 
Svømmeforbund.    
 
Annicke Bergh Monsen, Idrettsstyret fremmet følgende forslag: 
Kulepunkt under strategi strykes og erstattes av: 

• Nært samarbeid med KKD og de aktuelle særforbund. 
 
Vedtak: 
Forslaget vedtatt. 
 
Per Rune Eknes, Norges Svømmeforbund fremmet følgende forslag: 
Strategi: 

• Skal gjelde anlegg der spillemiddelandelen utgjør en mindre del. 
 
Per Rune Eknes, Norges Svømmeforbund trakk sitt forslag. 
 
AVSLUTTENDE VOTERING 
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Vedtak: 
� Idrettspolitisk dokument 2007-2011 vedtas med vedtatt endringer og 

oversendelsesforslag under behandlingen på Idrettstinget. 
� Idrettstinget vedtar nye bestemmelser om barneidrett med endringer vedtatt under 

behandlingen på Idrettstinget. 
� Idrettstinget vedtar ”Idrettens barnerettigheter med endringer vedtatt under 

behandlingen på Idrettstinget. 
Vedtatt mot 2 stemmer 
 
 
Sak 9 B: Langtidsbudsjett for årene 2008-2011 
 

Forslag til langtidsbudsjett for tingperioden 2004 – 2007 - vedlegg nr. 1  
 
Idrettsstyrets innstilling: 
Idrettstinget vedtar langtidsbudsjettet 2008-2011 og gir det nye styret fullmakt til å endre 
langtidsbudsjettet i tråd med idrettspolitiske prioriteringer, organisasjonsmessige 
tilpasninger og retningslinjer fra Kultur - og kirkedepartementet  
 
Inge Andersen, NIFs Generalsekretær innledet saken. 
 
Dirigentene gjennomgikk Langtidsbudsjettet 2008-2011 i hovedpunkter med tilhørende 
underpunkter. 
 
Idrettsstyrets innledende kommentarer 
 
2. Oppbygging av NIFs frie egenkapital 
 
Følgende hadde ordet:, Arne Modahl, Norges Håndballforbund.  
 
Langtidsbudsjett 2008-2011 
 
Følgende hadde ordet: Berit Nyberg, Norges Bedriftsidrettsforbund, Inge Andersen, NIFs 
Generalsekretær, Sverre K. Seeberg, Norges Skiforbund, Rolf Thorsen, Norges Roforbund, 
Svein Myhr, Nord-Trøndelag Idrettskrets, Stig Hvide Smith, Norges Seilforbund.   
  
Rolf Thorsen, Norges Roforbund fremmet følgende forslag oversendt det nye 
Idrettsstyret. 
For å bygge oppunder Idrettspolitisk dokuments intensjon om å sikre yngre utøvere slik at 
de kan kombinere studioer og toppidrett bes Idrettsstyret se på muligheter til at midler 
under ”Post 3 Barn / Ungdom / Bredde” også kan brukes til sentralt koordinerte prosjekter 
med en slik intensjon. 
 
Vedtak: 
Forslaget vedtatt oversendt det nye Idrettsstyret. 
 
Rolf Thorsen, Norges Roforbund fremmet følgende forslag oversendt det nye 
Idrettsstyret. 
Kostnadssiden under ”Post 4 Toppidrett” økes suksessivt slik at den ved slutten av 
perioden når NOK 110 mill. 
Økningen i kostnader skal finansieres ved at : 

1. utgiftssiden under Post 1 NIF sentralt og IK reduseres med NOK 3,8 mill pr. år i 
perioden. 
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2. ”frie inntekter” under ”Felleselementer, Kommersiell virksomhet og finans” økes 
med NOK 5,4 mill. 

3. tilskuddene fra staten økes med NOK 5,4 mill 
 
Vedtak: 
Forslaget vedtatt oversendt det nye Idrettsstyret. 
 
Svein Myhr, Nord-Trøndelag Idrettskrets fremmet følgende forslag oversendt det nye 
Idrettsstyret: 
Idrettstinget ber styret arbeide for at budsjettet for Norges Idrettsforbund i perioden blir i 
samsvar med de idrettspolitiske prioriteringene i idrettspolitisk dokument. 
 
Vedtak: 
Forslaget vedtatt oversendt det nye Idrettsstyret. 
 
Det ble votert over Idrettsstyrets forslag. 
 
Vedtak: 
Idrettstinget vedtar langtidsbudsjettet 2008-2011 og gir det nye styret fullmakt til å endre 
langtidsbudsjettet i tråd med idrettspolitiske prioriteringer, organisasjonsmessige 
tilpasninger og retningslinjer fra Kultur - og kirkedepartementet  
Vedtatt mot 2 stemmer. 
 
 
SAK 10: RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM TILSKUDD 
 FRA STATEN  
 
Idrettsstyrets innstilling:   
Idrettstinget gir Idrettsstyret fullmakt til å søke om tilskudd fra stats- og spillemidler for 
budsjettårene 2008, 2009, 2010 og 2011 på bakgrunn av Idrettspolitisk dokument (2007-
2011) og langtidsbudsjett 2008-2011. 
Det ble votert over Idrettsstyrets innstilling. 
 
Vedtak: 
Idrettstinget gir Idrettsstyret fullmakt til å søke om tilskudd fra stats- og spillemidler for 
budsjettårene 2008, 2009, 2010 og 2011 på bakgrunn av Idrettspolitisk dokument (2007-
2011) og langtidsbudsjett 2008-2011. 
 
SAK 11: BESTEMMELSER OM OPPTAK AV SÆRFORBUND  
 
Forslag: 

1. Ved opptak av særforbund i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) skal 
den aktivitet det søkes om opptak for, bare kunne godkjennes som idrett i NIF 
dersom: 

• Det er fysisk aktivitet av konkurranse-, trenings- og/eller mosjonskarakter 
• Den som konkurranseaktivitet, er målbar etter et godkjent regelverk 
• Den tilfredsstiller de etiske normene den organiserte idretten i Norge bygger 

sin virksomhet på. 
 

2. Søkerorganisasjonens aktivitet skal ha vært utøvd i Norge i minst tre år og skal på 
søknadstidspunktet ha minst 3000 medlemmer 
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3. Den organisasjonen som søker om opptak i NIF, må ha et nasjonalt ansvar for den 
aktuelle aktiviteten. Organisasjonen og dens lagenheter må bygge sin virksomhet på 
normer og lover som kan aksepteres innenfor de rammene NIF’s lov og lovnormer 
setter. 

 
4. Opptak i NIF kan skje ved at den søkende idretten og dens organisasjonsledd opptas 

i/som: 
• Et eksisterende særforbund 
• Et selvstendig særforbund 
• Et fleridrettssærforbund/fleridrettsforbund  
 

Ved opptaket bør det arbeides for å skape best mulige løsninger som sørger for at  
idrettens ressurser benyttes på best mulig måte. 

 
5. Opptak i (sammenslutning med) et eksisterende særforbund skal søkes som løsning 

dersom idretten ikke er klart forskjellig fra de aktuelle idrettene i det eksisterende 
særforbundet. Hvis f. eks. idrettene er organisert i samme internasjonale særforbund, 
er det naturlig at de tilhører samme norske særforbund Dersom idretten ikke 
tilfredsstiller kravet til antall medlemmer for å bli opptatt som særforbund, vil man 
måtte inngå i et fleridrettssærforbund hvis man ikke finner sin plass i et eksisterende 
særforbund 

 
6. Særforbund som ligger under opptaksgrensen 
 Dersom eksisterende særforbund kommer under minimumskravet for opptak som 

særforbund, gjelder følgende: 
• Særforbundet får en 3-års periode på å komme over "sperregrensen" på 3000 

medlemmer.  
• I samme 3-års periode reduseres grunntilskuddet gradvis etter en skala på 

h.h.v. 25% etter 1. år, 50% etter 2 år og 75% etter 3 år.  
• Deretter vil særforbundet ikke få økonomiske tilskudd fra NIF og må således 

søke og finne andre løsninger; eks.vis inngå i et fleridrettssærforbund. 
• Status som særforbund opprettholdes (ref. behandling av 

olympiske/paralympiske saker). 
 
Idrettsstyrets innstilling:   
Bestemmelsene om opptak av særforbund godkjennes. 
 
Følgende hadde ordet: Bjørn Faye, Norges Fekteforbund, Harald Tronvik,  
NIFs Lovutvalg, Terje Andersen, Norges Skøyteforbund, Tove Paule, Idrettsstyret, 
Lars Christian Stendal, Norges Klatreforbund.  
 
 
Bjørn Faye, Norges Fekteforbund fremmet følgende utsettelses forslag: 
 

Både sak 11 og sak 12 oversendes styret til videre behandling/utredning. 
 
Det ble votert over forslaget fra Bjørn Faye, Norges Fekteforbund. 
 
Vedtak: 
Forslaget om oversendelse av sak 11 og sak 12 styret til videre behandling/utredning falt. 
 
Bjørn Faye, Norges Fekteforbund fremmet følgende forslag: 



 
Protokoll fra Idrettstinget i Skien 11.-13. mai 2007 - Godkjent av Idrettsstyret 28.08.07 Side 36 av 74  

”Nye medlemmer - 1500 medlemmer” 
 
Det ble votert over Bjørn Faye, Norges Fekteforbund forslag om medlemstallet. 
 
Vedtak:  
Forslaget om nedre grense på 1500 medlemmer vedtatt med 86 stemmer for.   
 
Tove Paule, Idrettsstyret redegjorde for følgende endringsforslag fra 
Idrettsstyret: 
I pkt 5 siste setning foreslås tatt inn: /fleridrettsforbund slik setning blir som følger: 
 
Dersom idretten ikke tilfredsstiller kravet til antall medlemmer for å bli opptatt som 
særforbund, vil man måtte inngå i et fleridrettssærforbund/fleridrettsforbund hvis 
man ikke finner sin plass i et eksisterende særforbund. 
 
Det foreslås at hele pkt 6 utgår.  
 
Det ble votert over Idrettsstyrets bestemmelser om opptak av særforbund 
med de endringer som Tove Paule, Idrettsstyret framla. 
 
Vedtak 
Idrettsstyrets bestemmelser om opptak av særforbund med de foreslåtte endringene vedtatt 
mot 2 stemmer. 
 
 
SAK 12: RAMMETILSKUDD TIL SÆRFORBUND OG  
 IDRETTSKRETSER 
 
Sak 12 A:  Rammetilskudd til særforbund 

Bakgrunn 

Idrettstinget vedtok under sak 10-2003 følgende: 
 
Punkt 3 – rammetilskudd til særforbund endres til: 
 

a) Det skal utarbeides klare tildelingskriterier for Norske Studenters Idrettsforbund 
gjeldende fra 2004 

b) Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund, samt de særforbund som ikke lenger 
oppfyller kravene til å være særforbund, behandles skjønnsmessig. 

 
1.  Retningslinjer beskrevet under for fordeling av tilskudd til særforbund og idrettskretser 

legges til grunn for tingperioden 2003 – 2007. 
 
2.  Idrettsstyret gis fullmakt til å justere punkt 4, 5 og 6* under punktet om rammetilskudd 

til særforbund dersom det skjer vesentlige endring i prioriteringer i tingperioden. 
 Særforbundene må i så fall involveres, og saken legges fram på ledermøtet. 
 
3.  Regionstilskudd til særforbund utdeles etter modell beskrevet nedenfor. 
 Idrettstinget gir idrettsstyret fullmakt til å utarbeide og iverksette nye kriterier for 

rammetilskudd til  
idrettskretser og særforbund fra år 2004. Kriteriene legges fram for neste idrettsting. 
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* Punkt 4 (Forholdet mellom grunntilskudd og aktivitetstilskudd, punkt 5 (Nasjonalt og 
internasjonalt grentillegg) og punkt 6 (Vekting mellom aldersgruppene) 
 
Styret skal, i h.h.t. NIF’s lov, legge fram forslag for Idrettstinget for å fastsette 
retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for NIF. 
Modellen for rammetilskudd til særforbund er i hovedsak beholdt fram til i dag i 
h.h.t. vedtak på Ledermøtet i 2001 og vedtak i idrettsstyret 7. juni 2001 med 
unntak av regionstilskudd, som var nytt til Idrettstinget 2003. 

Forslag: 

Følgende prinsipper foreslås lagt til grunn:  
 
1. Særforbundene skal sikres et forutsigbart økonomisk fundament for sin drift gjennom et 

grunntilskudd som ikke gjøres avhengig av forbundets størrelse.Særforbund som faller 
under de formelle kravene til å være et særforbund skal innpasses skjønnsmessig i 
modellen.  

2. Særforbundene skal tildeles aktivitetstilskudd med utgangspunkt i antall medlemmer 
som driver trening eller konkurranse innenfor et idrettslag i det aktuelle særforbundets 
idrettsgrener. 

a. Modellen skal ivareta hensynet til å prioritere målgrupper som barn og ungdom. 
b. Modellen skal ta hensyn til om særforbundene administrerer flere nasjonale og 

internasjonalt godkjente grener.  
c. Modellen skal sørge for en fordeling som sikrer idrettens mangfold, og ha 

mekanismer som begrenser uttellingen for de største særforbundene.  
3. Særforbundene skal tildeles regionstilskudd i tråd med forbundets utbredelse med 

utgangspunkt i antall idrettslag som er medlemmer i forbundet. 
4. Særforbund som har tatt ansvaret for å gi et aktivitetstilbud til funksjonshemmede 

innenfor sin idrett skal tildeles integreringstilskudd i tråd med omfanget av den 
aktiviteten særforbundet har tatt ansvar for. 

5. Det avsettes midler til skjønnsmessig utjevning, slik det har vært praksis for tidligere. I 
tillegg skal det tas høyde for å dekke kostnader som er felles for alle organisasjonsledd 
til Tono, Gramo etc., og eventuelle bilaterale avtaler. 

 
Idrettsstyrets innstilling 
1. Idrettstinget gir det nye Idrettsstyret fullmakt til å utarbeide kriterier og en endelig 

fordelingsmodell basert på de foreslåtte prinsipper (over). 
2. Den nye fordelingsmodellen legges til grunn for fordeling av tilskudd til 

særforbundene fra 2008. 
3. Idrettsstyret gis fullmakt til å foreta nødvendige justeringer innenfor 

fordelingsmodellen dersom det skjer vesentlige endringer i forutsetningene for 
fordelingsmodellen i tingperioden. Særforbundene må i så fall involveres, og saken 
legges fram på det årlige ledermøtet.” 

 
Sak 12A ble ikke votert over separat. 12A og B ble behandlet samlet til slutt. 
 
Sak 12 B:  Rammetilskudd til idrettskretser  
 
Idrettsstyret fremmer herved følgende forslag til prinsipper for ny modell, for deretter 
gjennom aktiv involvering, å etablere en endelig modell som vedtas av det kommende 
Idrettsstyret.  
 
Forslag:  
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Følgende prinsipper legges til grunn ved utarbeidelse av ny overføringsmodell: 
 
-  Alle idrettskretser skal få tildelt et likt grunnbeløp som skal dekke kostnadene for de 

ressursene som skal utføre de lovpålagte oppgavene 
 
-  Alle idrettskretsene får tildelt et likt beløp for gjennomføring av obligatoriske møter 

som følge av idrettens lovverk. Finnmark, Nordland og Troms idrettskrets får 
justert dette tilskuddet med en geografifaktor som fastsettes nærmere 

 
-  Resten av rammetilskuddet til idrettskretsene tildeles som organisasjonstilskudd 

som står i forhold til oppgavenes omfang. 
 
Idrettsstyrets innstilling 
Det gjennomføres en prosess med henblikk på idrettskretsenes fremtidige 
rammetilskuddsmodell. 
 
Prosessen/arbeidet skal baseres på de utredningene som er gjennomført av NIFs 
arbeidsgruppe og det forslaget som er fremkommet fra idrettskretsledermøtet 16. og 17. 
februar 2007, samt oppfølgingsarbeid i etterkant av kretsledermøtet. 
 
Ny rammetilskuddsmodell for idrettskretsene må være ferdig 30. juni 2007 for å 
implementeres i spillemiddelsøknaden og få gyldighet fra 2008. 
 
Idrettstinget gir Idrettsstyret fullmakt til å følge opp arbeidet med å ferdigstille ny 
rammetilskuddsmodell for idrettskretsene basert på prinsippene i forslag til Idrettstinget. 
 
Deretter ble sak 12A og 12B behandlet under ett. 
 
Bjørn Faye, Norges Fekteforbund hadde under sak 11 fremmet følgende 
utsettelsesforslag: 
    Både sak 11 og sak 12 oversendes styret til videre behandling/utredning. 
  
Vedtak: 
Forslaget falt, og sak 11 ble behandlet for å kunne behandle sak 14 – Søknad om opptak 
som særforbund. 
 
Vedtak: 
Sak 12 oversendes det nye idrettsstyret til videre behandling/ utredning. 
Vedtatt mot 2 stemmer. 
 
 
SAK 13: ENDRINGER I NIFS LOV  
Sakene ble fremlagt i vedlegg nr 2 
 
13.01 Lovendringsforslag fra Norges Fotballforbund 
 
Endring i § 1-1 Organisasjon og virkeområde 
 
Foreslått nytt 1, 3. og 4. ledd i § 1-1: 

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité er en fellesorganisasjon for  
idretten i Norge basert på medlemskap. 

 
Medlemmer i N.I.F er lag/klubb og særforbund. Idrettskretser og idrettsråd 
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  er organisasjonsledd under N.I.F. 
 

Denne Lov gjelder for alle medlemmer og organisasjonsledd i N.I.F.» 
 
Idrettsstyrets innstilling 
Idrettsstyret støtter ikke forslaget fra Norges Fotballforbund med begrunnelse av at dagens 
lovtekst allerede er dekkende for NIFs organisasjon og virkeområde. 
 
Lovutvalgets uttalelse 
Forslaget medfører en annen organisasjonsstruktur for NIF. Definisjonen av 
organisasjonsledd i dagens 3. ledd faller bort. Det er etter lovutvalgets oppfatning 
lovteknisk uheldig at definisjonen av medlemskap etter forslaget kommer både i § 1-1 og 
1-4. Særkrets er ikke inkludert i bestemmelsen. Begrepet «klubb» er ikke tidligere benyttet 
i NIFs lov. Lovutvalget anbefaler ikke forslaget. 
 
Følgende hadde ordet: Sondre Kaafjord, Norges Fotballforbund  
 
Forslaget ble trukket. 

 
13.02 Lovendringsforslag fra Idrettsstyret 
 
Endring i § 1-1 Organisasjon og virkeområde 
Endre navnet til: 
 

”Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralymiske Komité” 
 
Navneendringer trer i kraft fra den tid Idrettsstyret bestemmer. 
 
Lovutvalgets uttalelse 
Forslaget har ikke lovtekniske konsekvenser 
 
Dirigentene redegjorde for Norsk Språkråds anbefaling om at navnet måtte skrives med 
små bokstaver; Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. 
 
Følgende hadde ordet: Odd Arvid Sulland, Idrettsstyret, Oddvar Johan Jensen, Hordaland 
Idrettskrets. 
 
Det ble votert over Idrettsstyrets forslag med Norsk Språkråds anbefaling. 
 
Vedtak: 
Forslaget vedtatt mot 1 stemme.  
 
13.03 Lovendringsforslag fra Lovutvalget 
 
Endring i § 1-4 Medlemmer 

Lovutvalget foreslår at «andre organisasjoner» fjernes fra bestemmelsen. 
 
Idrettsstyrets innstilling 
Idrettsstyret støtter Lovutvalgets forslag. 
 
Følgende hadde ordet: Harald Tronvik, NIFs Lovutvalg, Jan Bache-Wiig, Norges 
Padleforbund.   
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Det ble votert over Lovutvalgets forslag. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
13.04 Lovendringsforslag fra Møre og Romsdal Idrettskrets 
 
Endring i § 1-4 Medlemmer 
har foreslått første avsnitt endret til: 
 

«Som medlem av NIF kan opptas idrettslag og særforbund». 
 
Idrettsstyrets innstilling 
Idrettsstyret støtter ikke forslaget fra Møre om Romsdal Idrettskrets med den begrunnelse 
at det er for begrensende i forhold til medlemskap. Idrettsstyret er imidlertid enig om at det 
er behov for en klarere presisering og viser til Lovutvalgets forslag 13.03. 
 
Lovutvalgets uttalelse 
Lovutvalget påpeker at forslaget vil kunne ha betydning for medlemmer i NIF som i dag er 
opptatt som idrettsgruppe av annet lag, for eksempel 4H, KFUM og Idrottslaget i BUL. 
Disse lagene har ikke den uavhengighet fra annen organisasjon som idrettskretsen synes å 
forutsette. For 4H sitt vedkommende, ble lokallagene opptatt som «annen organisasjon». 
Dette synes ikke riktig, men lovutvalget antar at lokallagene kan opptas som idrettsgruppe 
av annet lag. En slik tilknytning synes å være en mer korrekt tilknytningsform for 4H 
lagene. Lovutvalget viser ellers til sin anbefaling ovenfor. Lovutvalget anbefaler ikke 
forslaget. 
 
Følgende hadde ordet: Jostein Mo, Møre og Romsdal Idrettskrets.  
 
Det ble votert over Møre og Romsdal Idrettskrets forslag. 
 
Vedtak: 
Forslaget falt med 34 stemmer for og 110 stemmer mot.   
 
 
13.05 Lovendringsforslag fra Norges Fotballforbund 
 
Endring i § 1-4 Medlemmer 
at §1-4, 4. ledd, andre punktum endres til: 

Laget må tilrettelegge fysisk aktivitet på konkurranse-, trenings- og/eller 
mosjonsnivå for sine medlemmer eller organisere idrettslag som tilrettelegger slik 
aktivitet. 

 
Idrettsstyrets innstilling 
Idrettstyret støtter ikke forslaget med den begrunnelse at lovendringen ikke er nødvendig. 
NIFs lov § 1-2 definerer hva idrett er. 
 
Lovutvalgets uttalelse 
Forslaget har ikke lovtekniske konsekvenser, men lovutvalget mener lovendringen ikke er 
nødvendig. NIFs lov § 1-2 definerer hva idrett er. Bl.a. skal aktiviteten være fysisk aktivitet 
av konkurranse-, trenings- og/eller mosjonskarakter. Et lag som ikke driver idrett oppfyller 
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ikke kravene til medlemskap jfr. § 1-4, 4. ledd slik bestemmelsen i dag lyder.  En eventuell 
endring må også gjøres i § 10-4. 
 
Følgende hadde ordet: Bergfinn Meling, Norges Fotballforbund, Toril Eikanger 
Gullaksen, Idrettsstyret, Audhild Skare, Norges Fotballforbund, Toril Eikanger Gullaksen, 
Idrettsstyret.      
 
Det ble votert over forslaget fra Norges Fotballforbund. 
 
Vedtak: 
Forslaget falt med 101 stemmer for og 52 stemmer mot. Det var 153 stemmeberettiget. 
 
 
13.06 Lovendringsforslag fra Norges Snowboardforbundet 
 
Endring i § 1-4 Medlemmer m.fl 
Snowboardforbundet har to innsendte saker om direkte medlemskap i særforbundet og et 
forslag om Club light. Disse forslagene medfører en rekke nødvendig lovendringer dersom 
de skal kunne vedtas under sak 14. Lovendringsforslagene omfattere flere paragrafer enn § 
1-4, og er gjengitt i vedlegg 2.3. 
 
«Club Light» forslaget innebærer forslag om at det etableres forsøk med en enklere 
lagsform. Snowboardforbundet ønsker å forenkle, samt minimere det byråkratiske og de 
administrative oppgavene i klubbene til et minimum, slik at den enkelte «club light» kan 
bruke mest tid på aktivitet og mindre tid på administrasjon. 
 
Idrettsstyrets innstilling 
Idrettsstyret støtter ikke de tre forslagene og de følgende lovendringsforslagene fra 
Snowbordforbundet. NIF er en medlemsorganisasjon der enkeltmedlemmer er medlem i 
idrettslag. Det er kun idrettslag som kan være medlem i et særforbund. Idrettsstyret ser 
ingen grunn til å endre ved et av grunnprinsippene i organisasjonen. Idrettsstyret mener 
Snowboardforbundet bør fortsette sitt positive arbeid mot barn og unge uten at disse 
nødvendigvis må ha et direkte medlemskap i særforbundet eller en club light ordning. 
Idrettsstyret mener videre at disse forslagene må avvises av Idrettstinget dersom det ikke er 
vedtatt andre nødvendige lovendringer forut for  behandlingen av disse forslagene. 
 
Lovutvalgets uttalelse 
Vedrørende direkte medlemskap i særforbund: 
Forslaget har lovtekniske og organisasjonsmessige konsekvenser. En av begrunnelsene til 
Snowboardforbundet er misforholdet mellom alle de som er aktive snowboardere (oppgitt 
til ca. 200.000 personer) og antallet medlemmer i Snowboardforbundet (3.800).  Dette 
misforholdet er imidlertid ikke et forhold som er unikt for Snowboard. Lovutvalget vil anta 
at flere idretter også har et stort misforhold mellom de som driver idretten, og antallet 
lagsmedlemmer innen samme idrett. Eksempler kan eksempelvis være alpint, ski, 
orientering, bordtennis, squash, svømming og seiling. 
 
Snowboardforbundets forslag innebærer en generell adgang for særforbundene å etablere 
direkte medlemskap. Lovutvalget tror en slik adgang vil virke svært uheldig for mange 
etablerte idretter ved at eksisterende lag blir utarmet. Forslaget vil kunne gi negative og 
utilsiktede virkninger for berørte idretter. Særforbundet vil ikke kunne ha nevneverdig 
mulighet til å følge opp medlemmene lokalt. Et viktig sosialt aspekt ved idrett drevet 
gjennom idrettslag vil kunne gå tapt. 
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Lovutvalget peker også på at medlemmer med direkte medlemskap i særforbundet etter 
forslaget vil få svake demokratiske rettigheter. Lovutvalget kan ikke se at medlemmet vil få 
nevneverdig demokratisk innflytelse ved at forbundstinget skal velge representanter for 
direktemedlemmene for det påfølgende forbundsting.  
 
Lovutvalget anbefaler ikke forslaget. 
 
Vedr - «Club light» 
 
NIFs organisasjonskomité fremmet til Idrettstinget i 1999 en rapport («En organisasjon for 
fremtiden») der det ble foreslått at lag som ikke tilfredsstilte minimumskrav iht. NIFs 
lovnorm, skulle gis medlemskap i NIF og Særforbund med begrensede rettigheter. 
Innholdet i rapporten ble ikke behandlet av Idrettstinget, og er heller ikke idrettspolitisk 
behandlet i ettertid. 
 
I likhet med forslaget om direkte medlemskap i særforbund, vil en slik lagsform kunne 
være aktuell for en rekke idretter. Konsekvensene for andre idrettslag og idrettens 
demokratiske organisering er ikke avklart. 
 
Lovutvalget anbefaler ikke forslaget. 
 
Det ble votert over forslaget fra Norges Snowboardforbund.  
 
Vedtak: 
Forslaget falt med 14 stemmer for. 
 
 
13.07 Lovendringsforslag fra Møre og Romsdal Idrettskrets 
 
Endring i § 2-4 Kjønnsfordeling 
andre avsnitt endret til: 
 
«Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 
medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to medlemmer fra hvert kjønn i styre , råd 
og utvalg m.v. med mer enn 3 medlemmer.» 
 
Idrettsstyrets innstilling 
Idrettsstyret er enig i intensjonen i forslaget fra Møre og Romsdal Idrettskrets, men ønsker 
å fremme eget forslag i sak 13.08. 
 
Lovutvalgets uttalelse 
Lovutvalg kan anbefale i forslaget, men mener følgende tilføyelse kan være nødvendig: "I 
styre, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være 
representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen."   
 
Forslaget ble trukket. 
 
 
13.08 Lovendringsforslag fra Idrettsstyret 
 
Endring i § 2-4 Kjønnsfordeling 
Forslag til ny bestemmelse: 
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Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte, samt medlemmer til styre, råd og 
utvalg i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra 
begge kjønn. 
 
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 
medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, 
råd og utvalg m.v. med mer enn  
3 medlemmer. I styre, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge 
kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av 
kjønnsfordelingen. 
 
Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen 
 
Lovutvalgets uttalelse 
Forslaget har ikke lovtekniske konsekvenser.  
 
Det ble votert over Idrettsstyrets forslag. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 

 
 
13.09 Lovendringsforslag fra Norges Fotballforbund 
 
Endring i § 2-5 Stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett 
foreslår to tillegg knyttet til valgbarhet: 
 
a)  En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar 

i samme konkurranse 
 
b)  En person som direkte eller indirekte har økonomiske interesser knyttet til et 

idrettslags drift gjennom avtale etter lovens § 13 eller som er tillitsvalgt eller ansatt 
med en slik interesse, kan ikke ha tillitsverv i NIFs organisasjonsledd. 

 
Idrettsstyrets innstilling 
Idrettsstyret støtter intensjonen i forslaget om en klarere bestemmelse, men viser til det 
alternative forslaget fra Lovutvalget i sak 13.11. 
 
Lovutvalgets uttalelse 
Ad forslag a): «samme idrett» og «samme konkurranse» kan være vanskelig å definere. Det 
kan videre være vanskelig å avklare når en person i hht. bestemmelsen ikke er valgbar. 
Lovutvalget er kjent med at Norges Fotballforbund har krav om en slik regel fra FIFA. For 
å unngå utilsiktede virkninger av forslaget bør det utarbeides en klar lovgrunn som 
beskriver bestemmelsens virkeområde.  
 
Ad forslag b): Lovutvalget mener forslaget rammer for vidt siden person med økonomisk 
interesse i et organisasjonsledd ikke kan ha tillitsverv innen idretten overhode. Videre kan 
begrepene «økonomisk interesse» og «knyttet til» skape fortolkningsproblemer.  
 
Lovutvalget anbefaler ikke forslagene, og viser til alternativt forslag under sak 13.11. 
 
Norges Fotballforbund trakk sitt forslag til punkt b) 
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Det ble votert over forslaget fra Norges Fotballforbund til punkt a). 
 
Vedtak: 
Forslaget vedtatt mot 1 stemme. 
 
 
13.10 Lovendringsforslag Oslo Idrettskrets 
 
Endring i § 2-5 Stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett 
Forslag til §2-5, nytt 3. ledd: 
(3) Tillitsvalgt kan ikke uten dispensasjon fra Idrettsstyret: 
 
a)  samtidig være arbeidstaker innen samme organisasjonsledd, 
b)  samtidig være styremedlem, ha ledende stilling eller være dominerende aksjonær i 

et selskap som organisasjonsleddet samarbeider med. 
En tillitsvalgt i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget kan ikke 
uten dispensasjon fra Idrettsstyret samtidig være arbeidstaker i allianseidrettslag eller i lag 
organisert av samme allianseidrettslag. 
 
Idrettsstyrets innstilling 
Idrettsstyret støtter intensjonen i forslaget om en klare bestemmelse, men viser til det 
alternative forslaget fra Lovutvalget i sak 13.11 
 
Lovutvalgets uttalelse 
Lovutvalget påpeker innledningsvis at den praksis nevnt i siste avsnitt av Oslo Idrettskrets’ 
begrunnelse er i strid med pkt. 3.3. i «Retningslinjer for avtaler mellom idrettslag og annet 
rettssubjekt». Lovutvalget vil anbefale at bestemmelsen omarbeides ut fra et systematisk 
synspunkt. Det er valgbarheten som er tema. Det er derfor mer riktig å si at ansatt ikke er 
valgbar, fremfor å si at tillitsvalgt ikke kan ansettes. Lovutvalget har fremmet et alternativt 
forslag under sak 13.11 
 
Forslaget ble trukket. 
 
 
13.11 Lovendringsforslag fra Lovutvalget  
 
Endring i § 2-5 Stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett 
endring av § 2-5, 3. ledd og nytt 4. ledd 
 
Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede 
organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av 
allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av 
samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i  perioden plikter å fratre 
tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 
 
Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt 
i ledende stilling eller er aksjonær i en juridisk person som organisasjonsleddet 
samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en 
slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre 
tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 
 
Idrettsstyrets innstilling 
Idrettsstyret støtter forslaget. 
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Følgende hadde ordet: Marit Wiig, NIFs Lovutvalg. Sven Even Maamoen, Akershus 
Idrettskrets, Børre Rognlien, Oslo Idrettskrets.  
 
Marit Wiig, NIFs Lovutvalg fremmet følgende forslag:  
Endring av § 2-5, 3. ledd og nytt 4. ledd: 
 

Arbedstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller 
overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag 
organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i 
lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i 
perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 

 
Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller ert 
styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i 
en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til 
verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem 
oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, 
styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. 
Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 

 
Det ble votert over forslaget fra Marit Wiig, NIFs Lovutvalg.  
 
Endring av § 2-5, 3. ledd: 
 
Vedtak: 
Vedtatt mot 10 stemmer. 
 
§ 2-5, nytt 4. ledd: 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
13.12 Lovendringsforslag fra Lovutvalget 
 
Endring av § 2-7 Inhabilitet 
§ 2-7, siste ledd omhandler valgbarhet, men er plassert i habilitetsbestemmelsen. 
Lovutvalget anbefaler at bestemmelsen flyttes til § 2-5, og blir nytt siste ledd. Ordlyden bør 
da bli: 

Medlem av kontrollkomite eller styremedlem i organisasjonsledd, er ikke valgbar til 
verv i doms- eller appellutvalg i samme organisasjonsledd. 

 
 
Idrettsstyrets innstilling 
Idrettsstyret støtter forslaget. 
 
Det ble votert over Lovutvalgets forslag. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
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13.13 Lovendringsforslag fra Idrettsstyret 
 
Endringer av § 2-8 Innkallingsfrister 
endring i § 2-8, fjerde ledd: 
 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting skal skje med minst 2 ukers varsel, og 
sakslisten og andre nødvendige saksdokumenter skal følge vedlagt. Innkallingen 
kan henvise til at saksdokumentene gjøres 
tilgjengelig på annen måte enn ved postutsendelse.. 
 

Lovutvalgets uttalelse 
Lovforslaget har ikke lovtekniske konsekvenser. NIF, idrettskretser og særforbund har 
organisasjonsledd som medlemmer, og har derfor en mindre krets av 
representasjonsberettigete enn lag. Lovutvalget mener organisasjonsledd derfor bør motta 
innkalling til årsmøte eller ting pr. ordinær post. 
  
Lovutvalget mener imidlertid at øvrige saksdokumenter bør kunne lastes ned fra nettet. 
Dette slik at det i innkallingen kan stå at saksdokumentene kan lastes ned fra et nettsted, 
men at de som ikke har tilgang til data kan anmode om å motta saksdokumentene pr. 
ordinær post. Der det går lang tid mellom innkallingen sendes ut og fristen for utsending av 
saksdokumenter, bør representantene meddeles hvor og når dokumentene blir 
tilgjengeliggjort i umiddelbar forkant. 
Mulighet for tilgjengeliggjøring av saksdokumenter via internett for NIFs 
organisasjonsledd kan sikres ved endring av basis-lovnormer. 
 
Det ble votert over Idrettsstyrets forslag. 
 
Vedtak: 
Vedtatt mot 1 stemme. 
 
 
13.14 Lovendringsforslag fra Idrettsstyret 
 
§ 2-18 Idrettens voldgiftsrett 

Det foreslås at denne bestemmelsen utgår 
 
Lovutvalgets uttalelse 
Forslaget har ikke lovtekniske konsekvenser. 
 
Det ble votert over Idrettsstyrets forslag. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
13.15 Lovendringsforslag fra Idrettsstyret 
 
Ny bestemmelse § 2-17 Regnskap, revisjon og kontrollkomité 
 Alle organisasjonsledd er regnskaps- og revisjonspliktige.  
 
 Små organisasjonsledd skal følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser.  
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Med små organisasjonsledd menes særkretser, idrettsråd, idrettslag og 
bedriftsidrettslag med en årlig omsetning på mindre enn fem millioner kroner.   

 
Øvrige organisasjonsledd defineres som store, og skal følge 
regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven. Store organisasjonsledd skal også følge 
revisjonsbestemmelsene i revisjonsloven, herunder engasjere en registrert eller 
statsautorisert revisor på årsmøte/ting.   

 
Alle organisasjonsledd som har engasjert registrert eller statsautorisert revisor 
skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer 

 
Lovutvalgets uttalelse 
Forslaget har ikke lovtekniske konsekvenser. Lovutvalget støtter forslaget. 
 
Følgende hadde ordet: Geir Kvillum, Idrettsstyret, Tordis Nysæter, Hordaland 
Idrettskrets.    
 
Det ble votert over Idrettsstyrets forslag. 
 
Vedtak 
Vedtatt mot 2 stemmer. 
 
 
13.16 Lovendringsforslag fra Idrettsstyret 
 
Ny bestemmelse § 2-18 om kontrollkomiteen 
 

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomi. 
Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets midler er anvendt i henhold til 
lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske 
disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av 
årsmøte/ting. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets 
interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig. 
 
Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets regnskapsførsel er pålitelig og 
at dets årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for 
organisasjonsleddets drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved 
gjennomgang av regnskapene vurdere organisasjonsleddets finansielle stilling, 
forvaltning og drift. 
 
Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- 
og utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra den 
engasjerte revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den engasjerte 
revisor har utført der den finner det hensiktsmessig. 
 
Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger til 
årsmøtet/tinget om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/årsregnskapene og 
organisasjonsleddets anliggender for øvrig, herunder budsjetter og 
budsjettoppfølging, forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning. For 
organisasjonsledd som ikke har ting hvert år skal kontrollkomiteen avgi en 
beretning til det enkelte årsregnskap. For øvrig skal kontrollkomiteen løpende ta 
opp forhold den finner nødvendig og rapportere gjennom nummererte rapporter til 
organisasjonsleddets styre og revisor. 
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Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som 
den ønsker utført, dersom kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike 
arbeidsoppgaver kan ikke være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt 
instruks må i slike tilfeller utarbeides av kontrollkomiteen. Styret må informeres om 
eventuelle økonomiske konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for revisor. 
 
(Bestemmelsen bør ha en fotnote som gjør det klart at denne bestemmelsen bare 
gjelder for de organisasjonsledd som har valgt kontrollkomité. Dette fordi 
bestemmelsen står i kapittelet som gjelder for alle organisasjonsledd i NIF). 

 
Lovutvalgets uttalelse 
Forslaget har ikke lovtekniske konsekvenser. Lovutvalget støtter forslaget. 
 
Det ble votert over Idrettsstyrets forslag. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
13.17 Lovendringsforslag fra Idrettsstyret 
 
Ny bestemmelse § 2-19 Driftsbudsjett 
 

På ordinært årsmøte skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter 
i resultatregnskapet.  
 
For organisasjonsledd som ikke avholder ordinært årsmøte/ting hvert år, skal 
årsmøtet/tinget fastsette langtidsbudsjett frem til neste årsmøte/ting. Styret 
fastsetter de årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvor det er 
hensiktsmessig forelegges de til uttalelse på ledermøtet i årene mellom 
årsmøtet/ting. 
 
Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre 
det dekkes av positiv egenkapital. 

 
Lovutvalgets uttalelse 
Forslaget har ikke lovtekniske konsekvenser. Lovutvalget støtter forslaget. 
 
Det ble votert over Idrettsstyrets forslag. 
 
Vedtak: 
Vedtatt mot 1 stemme. 
 
 
13.18 Lovendringsforslag fra Idrettsstyret 
 
Ny bestemmelse § 2-20 Lån og garantier mv 

 
Organisasjonsledd kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller 
garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. 
Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. 
Organisasjonsledd kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter beslutning fra 
styret.  
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Disposisjoner av betydelig omfang i forhold til organisasjonsleddets størrelse og 
virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet/tinget. Årsmøte/ting bør 
vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.     

 
Lovutvalgets uttalelse 
Forslaget har ikke lovtekniske konsekvenser. Lovutvalget støtter forslaget.  
 
Det ble votert over Idrettsstyrets forslag. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
13.19 Lovendringsforslag fra Norges Fotballforbund 
 
Endring i § 3-2 Representasjon 

«På Idrettstinget møter med stemmerett: 
 
a) Idrettsstyret 
b) Alle særforbundpresidenter og tillegg klubbrepresentasjon fra hvert særforbund 
med følgende fordeling: 
• Særforbund med minst 1200 lag: 3 representanter 
• Særforbund med minst 600-1.200 lag 2 representanter 
• De øvrige særforbund 1 representant 
 
Klubbrepresentanter velges av vedkommende særforbunds ting eller ledermøte. Det 
må velges nødvendige vararepresentanter som møter ved forfall. Dersom 
særforbundspresident har forfall møter visepresident» 

 
Idrettsstyrets innstilling 
Idrettsstyret er av den oppfatning at en endring i Idrettstingets sammensetning må komme 
etter at en har hatt en prinsipiell avklaring av rolle og arbeidsdelingen i norsk idrett. Det 
vises derfor til Idrettspolitisk dokument pkt 2.6 Organisasjonsutvikling. 
 
Lovutvalgets uttalelse 
Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer. Lovutvalget vil anbefale at «eller ledermøter» 
fjernes. Dette fordi ledermøte for særforbund ikke fremkommer av basis lov-norm for 
særforbund. Basis lovnorm for særforbund må endres for å åpne for valg av 
tingrepresentanter. 
 
Følgende hadde ordet: Sondre Kaafjord, Norges Fotballforbund  
 
Sondre Kaafjord, Norges Fotballforbund trakk forslaget og fremmet følgende forslag 
oversendt det nye Idrettsstyret: 
 

Idrettstinget ber Idrettsstyret i sin utredning av idrettens organisering som skal 
framlegges på Idrettstinget i 2011, om å vurdere å gi Idrettstinget anledning til å 
delegere beslutningsmyndighet innenfor avgrensede områder til: 
 

I. ”Særidrettsforum” (bestående av særforbundsdelegater) 
II. ”IK-forum” (bestående av Idrettskrets-delegater) 
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Delegeringen forutsettes avgrenset til kun å omfatte de områder hvor ansvars- og 
rolleavklaringen er foretatt av Idrettstinget (jfr. Vedtak av Idrettspolitisk dokument). 
 

Vedtak: 
Vedtatt oversendt Idrettsstyret. 

 
13.20 Lovendringsforslag fra Oslo Idrettskrets 
 
Endring i § 3-2 Representasjon 

§3-2 b) endres ved at Idrettstinget utvides med 20 delegater slik at 10 nye fordeles 
på særforbund og 10 nye på idrettskretser (eventuelt senere regioner) basert på 
antall medlemmer i de idrettslag som er tatt opp gjennom den enkelte idrettskrets 
og medlemmer i lag/grupper registrert på det enkelte særforbund. 
 

Idrettsstyrets innstilling 
Idrettsstyret er av den oppfatning at en endring i Idrettstingets sammensetning må komme 
etter at en har hatt en prinsipiell avklaring av rolle og arbeidsdelingen i norsk idrett. Det 
vises i denne sammenheng til Idrettspolitisk dokument pkt 2.6 Organisasjonsutvikling. 
Idrettsstyrer viser også til Lovutvalgets uttalelse at dagens registreringssystem ikke 
registrerer unike medlemmer innen hver særidrett og det vil derfor være vanskelig å 
beregne tingrepresentasjonen basert på enkeltmedlemskap. 
 
Lovutvalgets uttalelse 
Forslaget har lovtekniske konsekvenser. Dette fordi idrettsregistreringen ikke registrerer 
unike medlemmer innen hver særidrett, men aktive medlemmer pr. idrettsgren. Det vil 
derfor med dagens registreringsssystem være vanskelig å beregne tingrepresentasjonen 
etter Oslo Idrettskrets’ forslag.  
I hht. § 1-4, 2. ledd må et idrettslag være medlem i de særforbund som lagets idrettsgrener 
omfatter. Fleridrettslag er således medlem i flere særforbund, uten at det klart kan angis 
hvor mange enkeltmedlemmer innen hver særidrett som er tilknyttet hvert særforbund. 
Dagens registreringssystem teller aktive fleridrettslagsmedlemmer i hver særidrett, men 
ikke enkeltmedlemskap i hvert særforbund. Fleridrettslagene organiserer ca. 50 % av det 
samlede antall enkeltmedlemmer. Disse idrettslagene utgjør ca. 25 % av antallet idrettslag.  
 
Medlemmer i bedriftsidretten registreres i noen tilfeller kollektivt. Bedriftsidretten vil 
derfor kunne få en uforholdsmessig høy tingsrepresentasjon i forhold til den alminnelige 
idrett. 
 
Oslo Idrettskrets trakk forslaget. 
 
 
13.21 Lovendringsforslag fra Norges Golfforbund  
Endring i § 3-2 Representasjon 
Pkt. c. - Ny tekst 

75 representanter fra særforbund, fordelt slik: 
hvert særforbund:    en representant 
forbund med minst zz.zzz medlemmer i sine lag:    tre tilleggsrepresentanter 
forbund med xx.xxx - yy.yyy medlemmer i sine lag: to tilleggsrepresentanter. 
De resterende særforbundsrepresentanter fordeles på andre forbund i forhold til 
antall medlemmer i deres lag (så langt representanttallet rekker). 
  
Representasjon etter bokstavene b og c foran beregnes av Idrettsstyret etter det 
antall lag og lagenes medlemmer som fremgår av rapport 
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Idrettsstyrets innstilling 
Idrettsstyret er av den oppfatning at en endring i Idrettstingets sammensetning må komme 
etter at en har hatt en prinsipiell avklaring av rolle og arbeidsdelingen i norsk idrett. Det 
vises i denne sammenheng til Idrettspolitisk dokument pkt 2.6 Organisasjonsutvikling. 
Idrettsstyrer viser også til Lovutvalgets uttalelse i sak 13.20 at dagens registreringssystem 
ikke registrerer unike medlemmer innen hver særidrett og det vil derfor være vanskelig å 
beregne tingrepresentasjonen basert på enkeltmedlemskap. 
 
Lovutvalgets uttalelse 
Forslaget har lovtekniske konsekvenser. Dette fordi idrettsregistreringen ikke registrerer 
unike medlemmer innen hver særidrett, men aktive medlemmer pr. idrettsgren. Det vil 
derfor med dagens registreringsssystem være vanskelig å beregne tingrepresentasjonen 
etter golfforbundets forslag. 
 
I hht. § 1-4, 2. ledd må et idrettslag være medlem i de særforbund som lagets idrettsgrener 
omfatter. Fleridrettslag er således medlem i flere særforbund, uten at det klart kan angis 
hvor mange enkeltmedlemmer innen hver særidrett som er tilknyttet hvert særforbund. 
Dagens registreringssystem teller aktive fleridrettslagsmedlemmer i hver særidrett, men 
ikke enkeltmedlemskap i hvert særforbund. Fleridrettslagene organiserer ca. 50 % av det 
samlede antall enkeltmedlemmer. Disse idrettslagene utgjør ca. 25 % av antallet idrettslag.  
 
Medlemmer i bedriftsidretten registreres i noen tilfeller kollektivt. Bedriftsidretten vil 
derfor kunne få en uforholdsmessig høy tingsrepresentasjon i forhold til den alminnelige 
idrett. 
 
Følgende hadde ordet: Christian Anker-Rasch, Norges Golfforbund  
 
Christian Anker-Rasch, Norges Golfforbund gav sin tilslutning til at forslaget oversendes 
det nye Idrettsstyret. 
 
Vedtak: 
Vedtatt oversendt Idrettsstyret. 

 
 
13.22 Lovendringsforslag fra Idrettsstyret 
 
Endring av § 3-3 Innkalling 
Ny andre setning: 

 
«Forslag til Idrettstinget må være sendt Idrettsstyret innen 4 måneder før tinget 
holdes.  
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må av 
Idrettsstyret være sendt ut eller tilgjengeliggjort senest innen 1 måned før 
Idrettstinget avholdes.» 

 
Lovutvalgets uttalelse 
Forslaget har ikke lovtekniske konsekvenser. Lovutvalget støtter forslaget. NIF, 
idrettskretser og særforbund har organisasjonsledd som medlemmer, og har derfor en 
mindre krets av representasjonsberettigete enn lag. Lovutvalget mener organisasjonsledd 
derfor bør motta innkalling til årsmøte eller ting pr. ordinær post. 
  
Lovutvalget mener imidlertid at øvrige saksdokumenter bør kunne lastes ned fra nettet. 
Dette slik at det i innkallingen kan stå at saksdokumentene kan lastes ned fra et nettsted, 
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men at de som ikke har tilgang til data kan anmode om å motta saksdokumentene pr. 
ordinær post. Der det går lang tid mellom innkallingen sendes ut og fristen for utsending av 
saksdokumenter, bør representantene meddeles hvor og når dokumentene blir 
tilgjengeliggjort i umiddelbar forkant 
 
Følgende hadde ordet: Lene Fevang, Norges Motorsportforbund. 
 
Det ble votert over forslaget fra Idrettsstyret. 
 
Vedtak: 
Vedtatt mot 7 stemmer. 
 
 
13.23 Lovendringsforslag fra Norges Golfforbund 
 
Endring av § 3-4 Idrettstingets oppgave 
følgende føyes til i § 3-4, bokstav O:  

 
For å være valgbar til Idrettsstyret må kandidaturer være bekjentgjort for 
tingrepresentantene senest i forbindelse med behandlingen av punkt m (behandle 
innkommne forslag og saker). 
 

Idrettsstyrets innstilling 
Idrettsstyret anbefaler ikke Norges Golfforbunds forslag om å lovfeste dette, men anbefaler 
å innta dette som bestemmelse om bekjentgjøring av kandidater til valg i forretningsorden 
som godkjennes sammen med sakslisten jfr. § 3-4, bokstav b 
 
Lovutvalgets uttalelse 
Forslaget har ikke lovtekniske konsekvenser. Lovutvalget påpeker at foreslått tillegg til pkt. 
o er en uvanlig bestemmelse som bryter med NIFs tradisjonelle forretningsorden. 
 
Følgende hadde ordet: Christian Anker-Rasch, Norges Golfforbund  
 
Christian Anker-Rasch, Norges Golfforbund gav sin tilslutning til at forslaget oversendes 
det nye Idrettsstyret. 
 
Vedtak: 
Vedtatt oversendt Idrettsstyret. 

 
 
 
13.24 Lovendringsforslag fra Norges Golfforbund 
 
Endring av § 3-4 Idrettstingets oppgave 
Pkt. o - Ny tekst: 
 

foreta følgende valg til idrettsstyret: 
- president 
- 1. og 2. visepresident 
- 5 styremedlemmer  
  
Et flertall av ........ 
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Idrettsstyrets innstilling 
Idrettsstyret anbefaler ikke Norges Golfforbunds forslag om å reduser antall 
idrettsstyremedlemmer jfr også innstilling til sak nr. 13.26. Idrettsstyret mener at det er 
flere forhold som f. eks at Idrettsstyret skal ha kontakt med de enkelte organisasjonsledd, 
og at en reduksjon av antallet medlemmer vil kunne gi en merbelastning for styrets 
medlemmer. Videre mener Idrettsstyrets at det er viktig at styret har en bred representasjon. 
 
Lovutvalgets uttalelse 
Forslaget har ikke lovtekniske konsekvenser. Lovutvalget påpeker imidlertid at det kan 
være uheldig å velge så vidt få styremedlemmer uten varamedlemmer. På grunn av 
fireårige tingperioder har det en rekke ganger de siste år skjedd at flere 
Idrettsstyremedlemmer har bortfalt av forskjellige årsaker i tingperioden.  § 4-2 må justeres 
tilsvarende. 
 
Følgende hadde ordet: Christian Anker-Rasch, Norges Golfforbund.  
 
Christian Anker-Rasch, Norges Golfforbund fremmet følgende endringsforslag:  
Pkt. o - Ny tekst: 
 

foreta følgende valg til idrettsstyret: 
- president 
- 1. og 2. visepresident 
- 6 styremedlemmer 
- 1 varamedlem  

 
Det ble votert over golfforbundets endringsforslag. 
 
Vedtak: 
Forslaget falt med 39 stemmer for. 
 
 
13.25 Lovendringsforslag fra Idrettsstyret 
 
Endring av § 3-4 Idrettstingets oppgaver (vedr. ungdomskvotering) 
føyes til bokstav o: 
 

«Minst ett medlem av Idrettsstyret skal ved valget være 26 år eller yngre.» 
 
Tilsvarende føyes til i § 4-2, som nytt andre ledd. Første ledd, 6. strekpunkt  
«Lederen for Norges Idrettsforbunds ungdomskomité» er foreslått opphevet av 
Idrettsstyret. 

 
Lovutvalgets uttalelse 
Forslaget har ikke lovtekniske konsekvenser. 
 
Det ble votert over Idrettsstyrets forslag. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
13.26 Lovendringsforslag fra Norges Fotballforbund 
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Endring av § 4-2 (Idrettsstyret) Sammensetning. Vedtaksførhet 
endring av første ledd: 
 

«Idrettsstyret består av: 
- president 
- visepresident 
- 3 styremedlemmer 
- IOC representant(er) i Norge 
- En representant for de ansatte i N.I.F. (i saker som gjelder forholdet 

arbeidsgiver/arbeidstaker)» 
 

Idrettsstyrets innstilling 
Idrettstyret støtter ikke forslaget.  
 
Lovutvalgets uttalelse 
Forslaget knyttet til antallet styrerepresentanter har ikke lovtekniske konsekvenser. 
Lovutvalget påpeker imidlertid at det kan være uheldig å velge så vidt få styremedlemmer 
uten varamedlemmer. På grunn av fireårige tingperioder har det en rekke ganger de siste år 
skjedd at flere Idrettsstyremedlemmer har bortfalt av forskjellige årsaker i tingperioden.  
§ 4-2 må justeres tilsvarende. 
 
Forslaget knyttet til ansattes representants stemmerett har lovtekniske konsekvenser. 
Lovutvalget mener det kan være vanskelig å avgrense hvilke saker de ansatte har 
stemmerett i. Forslaget nevner ikke eksplisitt om ansattes representant i Idrettsstyret skal ha 
tilsvarende begrensede rettigheter på Idrettstinget som i Idrettsstyret. 
 
Så langt lovutvalget kan se innebærer forslaget at lederen for Norges Idrettsforbunds 
ungdomskomité mister plass i Idrettsstyret. 
 
Følgende hadde ordet: Sondre Kaafjord, Norges Fotballforbund.  
 
Sondre Kaafjord, Norges Fotballforbund trakk forslaget med unntak av følgende: 
 

-En representant for de ansatte i N.I.F. (i saker som gjelder forholdet 
arbeidsgiver/arbeidstaker. 

 
Det ble votert over Sondre Kaafjord, Norges Fotballforbund endringsforslag.  
 
Vedtak: 
Forslaget falt med 83 stemmer mot og 62 stemmer for. 
 
 
13.27  Lovendringsforslag fra Idrettsstyret 
 
Endring av § 4-2 Sammensetning (NUK representant) 

Det foreslås at første ledd, 6. strekpunkt vedr. lederen for Norges Idrettsforbunds 
ungdomskomite oppheves 

 
Lovutvalgets uttalelse 
Forslaget har ikke lovtekniske konsekvenser. 
 
Det ble votert over Idrettsstyrets forslag. 
 
Vedtak: 



 
Protokoll fra Idrettstinget i Skien 11.-13. mai 2007 - Godkjent av Idrettsstyret 28.08.07 Side 55 av 74  

Enstemmig vedtatt. 
 
 
13.28  Lovendringsforslag fra Lovutvalget  
 
Endring av § 4-6 Utvalgt og komiteer 

Idrettsstyret kan utarbeide instruks og retningslinjer for komiteer og utvalg 
oppnevnt av Idrettsstyret.  
 
Lovutvalget skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om 
fortolkningsspørsmål som Idrettsstyret forelegger. Lovutvalget kan også selv 
fremkomme med forslag. 
 
Kontrollkomiteen skal utføre sitt arbeid i henhold til bestemmelsene i § 2-18 og 
avgir sin beretning til Idrettstinget. 
 
Doms og appellutvalg arbeider i henhold til bestemmelsene i kapittel 11 og 12 og 
er ikke underlagt de styrende organers instruksjonsmyndighet. 

 
 
Idrettsstyrets innstilling 
Idrettsstyret støtter forslaget. 
 
Det ble votert over Lovutvalgets forslag. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
13.29 Lovendringsforslag fra Vestfold Idrettskrets 
 
Endring av § 5-2 Oppgaver  
nytt pkt. e) i § 5-2: 
 

«Idrettskretsen har ansvar for at det opprettes idrettsråd i kommunene.» 
 

Idrettsstyrets innstilling 
Idrettstyret støtter forslaget. 
 
Lovutvalgets uttalelse 
Forslaget har ikke lovtekniske konsekvenser. 
 
Det ble votert over Vestfold Idrettskrets forslag. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
13.30 Lovendringsforslag fra Møre og Romsdal Idrettskrets 
 
Endring av § 5-8 Ekstraordinære ting  
at bokstav b) endres til: 
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«vedtak av idrettskretsstyret.» 

 
Idrettsstyrets innstilling 
Idrettstyret støtter forslaget 
 
Lovutvalgets uttalelse 
Forslaget har ikke lovtekniske konsekvenser. Lovutvalget støtter forslaget. 
 
Det ble votert over Møre og Romsdal Idrettskrets forslag. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
13.31 Lovendringsforslag fra Møre og Romsdal Idrettskrets 
 
Endring av § 5-9 Idrettskretstingets oppgaver  
endre bokstav g) til: 
 

«engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap.» 
 

Idrettsstyrets innstilling 
Idrettstyret støtter forslaget. 
 
Lovutvalgets uttalelse 
Forslaget har ikke lovtekniske konsekvenser. Lovutvalget støtter forslaget. 
 
Det ble votert over Møre og Romsdal Idrettskrets forslag. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
13.32  Lovendringsforslag fra Norges Motorsportforbund,  
 Norges Bandyforbund, Norges Kampsportforbund, 
 Norges Luftsportsforbund og Norges Danseforbund 
 
Endring av § 6-1 Medlemmer. Organisering 

om å erstatte «fleridrettssærforbund» med «fleridrettsforbund» i § 6-1: 
 
Idrettsstyrets innstilling 
Idrettstyret støtter forslaget. 
 
Lovutvalgets uttalelse 
Lovforslaget har ikke lovtekniske konsekvenser. Fotnoter er ikke en del av lovteksten, og 
bør derfor fjernes fra forslaget. 
 
Det ble votert over forslaget. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
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13.33 Lovendringsforslag fra Norges Motorsportforbund, 
 Norges Bandyforbund, Norges Kampsportforbund, 
 Norges Luftsportsforbund og Norges Danseforbund 
 
Forslag til ny § 6-2 Fleridrettsforbund 

 
Et fleridrettsforbund organiserer to eller flere idretter. De av idrettene som 
tilfredsstiller NIFs vilkår for å være et særforbund og godkjennes av Idrettstinget 
skal ha de samme rettigheter som et ordinært særforbund, herunder blant annet de 
samme økonomiske og demokratiske rettigheter.  
 
Fleridrettsforbund skal følge basislovnormen for særforbund, dog slik at følgende 
organisatoriske forhold skal fremgå av loven: 
 
Fleridrettsforbundet er én juridisk enhet, herunder ett organisasjonsledd tilsluttet 
NIF. Fleridrettsforbundets høyeste organ er forbundstinget og forbundsstyret er 
høyeste organ mellom forbundstingene 
 
De enkelte idretter som organiseres av fleridrettsforbundet kan organiseres med 
avdelinger/seksjoner. Avdelingene/seksjonene er underlagt forbundstingets og 
forbundsstyrets instruksjonsmyndighet.  

 

Idrettsstyrets innstilling 
Idrettsstyret støtter forslaget bortsett fra bestemmelsens første ledd, andre punktum.  
Idrettsstyret viser forøvring til lovutvalgets uttalelse og fremmer derfor alternativt til ny § 
6-5 i sak 13.35  
(eventuelt 6-4 jfr sak 13.35), og at eksisterende § 6-5 blir ny § 6-6. 
 
Lovutvalgets uttalelse 
Lovutvalget mener forslagets 2, 3 og 4. ledd ikke har lovtekniske konsekvenser. Siden 
forsalget fremstår som en særbestemmelse, anbefales det at bestemmelsen evt. flyttes til å 
bli ny § 6-5  
(eventuelt 6-4 jfr sak 13.35), og at eksisterende § 6-5 blir ny § 6-6. 
 
Bestemmelsens første ledd, andre punktum kan skape lovtekniske problemer. § 3-2 fastslår 
at hvert særforbund har én representant til Idrettstinget, og at tilleggsrepresentanter 
beregnes i hht. antallet idrettslag som er medlem i særforbundet. Forslaget medfører at 
antallet idretter som organiseres av et fleridrettsforbund også får betydning for 
representasjonen.  
 
Definisjonen av en idrett er ikke uproblematisk. Lovutvalget peker på at det i dag eksisterer 
flere særforbund som er knyttet opp mot forskjellige internasjonale særforbund, flere av 
forslagsstillerne er blant disse. Det bør avklares hvilken betydning forslaget vil kunne få, 
for tingrepresentasjonen.. 
 
Lovutvalget har ikke gått inn på eventuelle konsekvenser for tildeling av midler til 
særforbundene, men vil påpeke at fordeling av midler ikke hører hjemme i lovteksten. 
Budsjett og fordeling av midler i organisasjonen behandles av Idrettstinget jfr. § 3-4, 
bokstav j. 
 
Det ble votert over forslaget. 
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Vedtak: 
Forslaget falt. 
 
 
13.34 Lovendringsforslag fra Idrettsstyret 
 
Forslag at § 6-4 Opptak av særforbund med begrensede rettigheter utgår 
 
Lovutvalgets uttalelse 
Forslaget har ikke lovtekniske konsekvenser 
 
Det ble votert over Idrettsstyrets forslag. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 

 
 
13.35 Lovendringsforslag fra Idrettsstyret 
 
Forslag til ny § 6-5 (eventuelt 6-4 jfr sak 13.34) Fleridrettsforbund 
 

Et fleridrettsforbund organiserer to eller flere idretter. 
 
Fleridrettsforbund skal følge basislovnormen for særforbund, dog slik at følgende 
organisatoriske forhold skal fremgå av loven: 
 
Fleridrettsforbundet er én juridisk enhet, herunder ett organisasjonsledd tilsluttet 
NIF. Fleridrettsforbundets høyeste organ er forbundstinget og forbundsstyret er 
høyeste organ mellom forbundstingene 
 
De enkelte idretter som organiseres av fleridrettsforbundet kan organiseres med 
avdelinger/seksjoner. Avdelingene/seksjonene er underlagt forbundstingets og 
forbundsstyrets instruksjonsmyndighet. 

 

Lovutvalgets uttalelse 
Forslaget har ikke lovtekniske konsekvenser. 
 
Det ble votert over Idrettsstyrets forslag. 
 
Vedtak: 
Vedtatt mot 1 stemme. 

 
 
13.36 Lovendringsforslag fra Vestfold Idrettskrets 
 
Forslag til nytt punkt i § 8-2 Oppgaver 
 

Idrettsrådet er et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt 
nivå . 

 

Idrettsstyrets innstilling 
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Idrettsstyret støtter forslaget bortsett at ordet «primært» bør tas ut. Idrettsstyret fremmer 
derfor et alternativt forslag 13.37 
 
Lovutvalgets uttalelse 
Forslaget har ikke lovtekniske konsekvenser 
 
Vestfold Idrettskrets trakk forslaget. 
 
 
13.37 Lovendringsforslag fra Idrettsstyret 
 
Forslag til nytt punkt i § 8-2 Oppgaver 

 
Idrettsrådet er et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver på lokalt nivå . 

 
Lovutvalgets uttalelse 
Forslaget har ikke lovtekniske konsekvenser 
 
Det ble votert over Idrettsstyrets forslag. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 

 

13.38 Lovendingsforslag fra Idrettsstyret 
 
Endring av § 9-2 Bedriftsidrett – medlemskap 
dagens § 9-2 andre ledd oppheves og erstattes med: 

 
«Søknad om medlemskap sendes bedriftsidrettskretsen som avgir innstilling om 
opptak til idrettskretsen som foretar opptaket.» 
 

Lovutvalgets uttalelse 
Forslaget har ikke lovtekniske konsekvenser 
 
Det ble votert over Idrettsstyrets forslag. 
 
Vedtak: 
Vedtatt mot 4 stemmer. 
 
 
13.39 Lovendingsforslag fra Lovutvalget 
 
Endring av § 10-2 Tap og gjenopptakelse av idrettslagsmedlemskap 

Å erstatte begrepet «grovt misligholder» med «vesentlig misligholder». 
 

Idrettsstyrets innstilling 
Idrettsstyret støtter forslaget. 
 
Det ble votert over Lovutvalgets forslag. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
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13.40 Lovendingsforslag fra Norges Fotballforbund 
 
Endring av § 10-3 Representasjonsrett 
 

Nyinnmeldt idrettslag får representasjonsrett i andre organisasjonsledd når de har 
vært medlem av NIF i seks måneder og de pålagte forpliktelser er oppfylt. 
Idrettslag har representasjonsrett etter det antall medlemmer som kan 
dokumenteres etter et halvt års virksomhet. 
 
Idrettslaget kan delta i konkurranser etter bestemmelsene i de særforbund laget er 
medlem av. 

 
Idrettsstyrets innstilling 
Idrettsstyret støtter ikke forslaget. 
 
Lovutvalgets uttalelse 
Første ledd er tilnærmet lik dagens bestemmelse og inneholder ingen materielle endringer. 
Andre ledd er ny, og skaper ingen lovtekniske konsekvenser. Lovutvalget påpeker 
imidlertid at bestemmelsen ikke er nødvendig, siden retten til å konkurrere allerede i dag 
følger av særforbundenes kamp- og konkurranseregler. Med «representasjonsrett» menes 
demokratisk representasjon på årsmøter og ting. Dette omfatter ikke retten til å konkurrere. 
 
Det ble votert over forslaget fra Norges Fotballforbund 1 ledd. 
 
Vedtak: 
Forslaget falt med 65 stemmer mot. 
 
Det ble votert over forslaget fra Norges Fotballforbund 2 ledd 
 
Vedtak: 
Forslaget vedtatt. 

 
 
13.41 Lovendingsforslag fra Lovutvalget 
 
Endring av § 10-6 Medlemskap i idrettslag 

å erstatte begrepet «anke» med «påklage”. 
 
Idrettsstyrets innstilling 
Idrettsstyret støtter forslaget. 
 
Det ble votert over Lovutvalgets forslag. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
13.42 Lovendingsforslag fra Idrettsstyret 
Ny § 10-7 registrering av enkeltmedlemmer 
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Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale 
medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret. 
 

Behovet for implementering av nødvendige dataløsninger m.v. gjør at Idrettstingets vedtak 
om lovendring  trer i kraft når Idrettsstyret bestemmer. 
 
Lovutvalgets uttalelse 
Forslaget har ikke lovtekniske konsekvenser 
 
Det ble votert over Idrettsstyrets forslag. 
 
Vedtak: 
Vedtatt mot 10 stemmer. 
 
 
13.43 Lovendingsforslag fra Lovutvalget 
 
Endring av §10-8 Allianseidrettslag 
følgende tilføyelse gjøres til § 10-8, første ledd 
 

«Idrettslag organisert av allianseidrettslag kan ikke drive mer enn én særidrett». 
 

Idrettsstyrets innstilling 
Idrettsstyret støtter forslaget 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
13.44 Lovendingsforslag fra Idrettsstyret 
 
Kapittel 11 og 12 – godkjenning av midlertidige lovendringer  
 

Hele kapittelet ble endret som følge av implementeringen av World Anti-Doping 
Code. Dette skjedde i møte nr. 7 2003-2007 sak 52. Ved endringen ble alle 
bestemmelser vedrørende doping flyttet til nytt kapittel 12. Endringene i kapittel 11 
og 12 som ble vedtatt i Idrettsstyrets møte nr. 7 2003–2007 sak 52 fremkommer av 
vedlegg 2.9.  
 
Det er i tillegg foretatt  flere midlertidig endring av kapittel 11 og 12 siden  2004.  
Foretatte midlertidige endringer fremkommer av vedlegg 2.9. 
 
Gjeldende bestemmelser i NIFs lov kap. 11 og 12 fremkommer av  vedlegg 2.9. 

 
Lovutvalgets uttalelse 
Lovutvalget har blitt forelagt samtlige forslag til midlertidige endringer av kapittel 11 og 
12, og har anbefalt disse.  
 
Det ble votert over Idrettsstyrets forslag. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
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13.45 Lovendingsforslag fra Lovutvalget 
 
Endring av § 11-1  Virkeområde.  

«Straffebestemmelsene i dette kapittel gjelder for alle medlemmer og 
organisasjonsledd tilsluttet NIF, herunder idrettslagsmedlemmer, utøvere, trenere 
og ledere. Straffebestemmelsene regulerer alle saker om straff. 
 
Straffebestemmelsene gjelder også for utøvere som deltar på norsk 
representasjonslag selv om utøveren ikke er medlem av idrettslag tilslutet NIF. Med 
representasjonslag menes lag som representerer organisasjonsledd i NIF. Det 
samme gjelder utøvere som deltar på stevne arrangert av organisasjonsledd 
tilsluttet NIF. 
Organisasjonsledd kan ikke ha egne straffebestemmelser, men kan ha egne kamp- 
og konkurransebestemmelser som gir hjemmel for sanksjoner ved overtredelse. 
Dersom slike regler er gjort kjent, kan følgende sanksjoner benyttes, uten at det 
regnes som straff etter dette kapittel: 
- irettesettelse  
- bot oppad begrenset til kr. 50 000,- pr. person og kr. 500 000,- pr. 

organisasjonsledd 
- tap av plassering/resultat 
- utelukkelse fra deltakelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall 
kamper/konkurranser. En utelukkelse kan ikke overstige tre måneder. Utelukkelse 
kan besluttes slik at den helt eller delvis sones i terminfestet konkurransesesong. 
 
Det som er nevnt i foregående ledd gjelder også ved alminnelige 
disiplinærforføyninger i organisasjonsleddene. 
 
Overstiger en sanksjon de grenser som fremgår av denne bestemmelsens tredje 
ledd, regnes sanksjonen som straff i henhold til NIFs straffebestemmelser og disse 
skal i så fall anvendes» 

 
Idrettsstyrets innstilling 
Idrettsstyret støtter forslaget 
 
Det ble votert over Lovutvalgets forslag. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
13.46 Lovendingsforslag fra Lovutvalget 
 
Endring av § 11-2 Straffebelagte handlinger/unnlatelser 
§11-2  

 
Bokstav b: 
«økonomiske misligheter» flyttes til bokstav d. Det vil gi bedre sammenheng i 
bestemmelsen. 
Bokstav d) 
«gjeldende» erstattes med «idrettens» 

 
Idrettsstyrets innstilling 



 
Protokoll fra Idrettstinget i Skien 11.-13. mai 2007 - Godkjent av Idrettsstyret 28.08.07 Side 63 av 74  

Idrettsstyret støtter forslaget. 
 
Det ble votert over Lovutvalgets forslag. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
13.47 Lovendingsforslag fra Lovutvalget 
 
Endring av § 11-10 Organisasjonsleddenes kompetanse 

Saker etter disse bestemmelser behandles av: 
 
a) NIFs domsutvalg som behandler alle anmeldelser fra idrettslag, idrettsråd, 
særkretser, idrettskretser, NIF og de særforbund som ikke har valgt eget 
domsutvalg. NIFs domsutvalg kan treffe beslutning om å overføre en sak til et 
særforbunds domsutvalg. 
 
b) NIFs appellutvalg som behandler alle saker hvor NIFs domsutvalg har fattet 
avgjørelse i første instans. Samt saker der særforbundet har fattet avgjørelse i 
første instans, men ikke har valgt eget appellutvalg. 
 
c) særforbundenes domsutvalg som behandler alle anmeldelser fra særforbundene, 
men som kan velge å oversende innkomne anmeldelser til NIFs domsutvalg for 
behandling. 
 
d) særforbundenes appellutvalg som behandler anker over avgjørelser truffet av 
særforbundenes domsutvalg. 
 
I saker som er av særlig omfattende eller av stor prinsipiell betydning, kan 
Idrettsstyret forlange at en avgjørelse som er fattet av underordnede 
organisasjonsledds domsorgan, skal sendes NIFs domsutvalg til ny behandling og 
avgjørelse. Idrettsstyret har frist på 14 dager fra NIF ble kjent med avgjørelsen til 
å fatte vedtak etter denne bestemmelse. 

 
Idrettsstyrets innstilling 
Idrettsstyret støtter forslaget 
 
Det ble votert over Lovutvalgets forslag. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 

 
 
13.48 Lovendingsforslag fra Lovutvalget 
 
Endring av § 12-10: Tap av økonomisk støtte til person 

«§ 12-10 Tap eller reduksjon av økonomisk støtte til person 
 
NIF og organisasjonsledd i NIF skal helt eller delvis frata økonomisk støtte til 
person som er utelukket som følge av brudd på bestemmelsene i § 12-2. Dette 
gjelder ikke dersom utøver har avlagt positiv prøve for stoff nevnt i 12-8, 5.ledd.» 
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Det ble votert over Lovutvalgets forslag. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtak. 
 
 
SAK 14: SØKNAD OM OPPTAK AV SÆRFORBUND  
 
14.1 Fire søknader 
Idrettstyret har behandlet fire søknader om status som særforbund i NIF på bakgrunn av 
søknader som følger denne saken.   
 
1. Et fleridrettssærforbund med idrettene boccia, teppecurling og petanque 
2. Friskis & Svettis Norge 
3. Norsk Cricket 
4. Innebandyseksjonen i Norges Bandyforbund 
 
Idrettsstyret behandlet søknadene på bakgrunn av de bestemmelser for opptak av 
særforbund, som blir foreslått av Idrettsstyret gjeldende fra tinget i 2007 (sak 11).  
 
Idrettsstyrets innstilling:  
1.  Fleridrettssærforbundet bestående av idrettene boccia, teppecurling og petanque 

opptas som særforbund i NIF når Idrettsstyret etter uttalelse fra NIFs lovutvalg 
godkjenner forbundets lover. Idrettsstyret innstiller på en tidsramme på 6 måneder 
fra tingvedtaket. 

2.  Idrettsstyret innstiller på at Friskis & Svettis Norge og Norsk Cricket ikke gis status 
som særforbund i NIF. Begge søkere anbefales å søke samarbeid med interimsstyret 
i fleridrettsforbundet (nevnt i punkt 1 i innstilling) eller et eksisterende særforbund.   

 
3.  Idrettsstyret innstiller på at innebandy ikke gis forbundsstatus. 
 
 
14.1.1 Fleridrettssærforbundet  

 
Idrettsstyrets innstilling 
Fleridrettssærforbundet bestående av idrettene boccia, teppecurling og petanque opptas 
som særforbund i NIF når Idrettsstyret etter uttalelse fra NIFs lovutvalg godkjenner 
forbundets lover. Idrettsstyret innstiller på en tidsramme på 6 måneder fra tingvedtaket. 
 

Følgende hadde ordet: Tove Paule, Idrettsstyret. 
 
Det ble votert over Idrettsstyrets forslag. 

Vedtak: 
Fleridrettssærforbundet bestående av idrettene boccia, teppecurling og petanque opptas 
som særforbund i NIF når Idrettsstyret etter uttalelse fra NIFs lovutvalg godkjenner 
forbundets lover. Idrettsstyret innstiller på en tidsramme på 6 måneder fra tingvedtaket. 
Vedtatt mot 1 stemme. 
 

 

14.1.2  Friskis & Svettis Norge 
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Idrettsstyrets innstilling 
Idrettsstyret innstiller på at Friskis & Svettis Norge ikke gis status som særforbund i NIF. 
Søker anbefales å søke samarbeid med interimsstyret i fleridrettsforbundet (nevnt i punkt 1 
i innstilling) eller et eksisterende særforbund 
 

Følgende hadde ordet: Henrik Marthinussen, leder av Friskis&Svettis Norge, Rolf Jensen, 
Norges Biljardforbund, Odd-Roar Thorsen, Idrettsstyret, Stig Nilssen, Norges Gymnastikk- 
og Turnforbund. 
 
Det ble votert over Idrettsstyrets forslag. 
 
Vedtak:  
Friskis & Svettis Norge gis ikke status som særforbund i NIF. Friskis & Svettis Norge 
anbefales å søke samarbeid med interimsstyret i fleridrettsforbundet eller eksisterende 
særforbund. 

 
 
14.1.3  Norsk Cricket 
 
Idrettsstyrets innstilling 
Idrettsstyret innstiller på at Norsk Cricket ikke gis status som særforbund i NIF. Søker 
anbefales å søke samarbeid med interimsstyret i fleridrettsforbundet (nevnt i punkt 1 i 
innstilling) eller et eksisterende særforbund 
 
Følgende hadde ordet:  Mehtab Afsar, Norsk Cricket, Børre Rognlien, Oslo Idrettskrets, 
Terje Rønning, Norges Motorsportforbund.   
 

Det ble votert over Idrettsstyrets forslag. 
 
Vedtak 
Det ble vedtatt mot 16 stemmer å ta opp Norsk Cricket som eget særforbund i NIF. 
 
 
14.1.4  Innebandyseksjonen i Norges Bandyforbund 

 
Idrettsstyrets innstilling: 
Idrettsstyret innstiller på at innebandy ikke gis forbundsstatus.  
 
Følgende hadde ordet: Ivar Nordberg, Norges Bandyforbund.   
 
Ivar Nordberg, Norges Bandyforbund trakk søknad fra innebandyseksjonen i Norges 
Bandyforbund om å bli eget særforbund. 

 
 
SAK 15: INNKOMNE FORSLAG TIL TINGET – IKKE 
LOVSAKER 
 

 
Sak 15.1 Medlemskap i Den internasjonale paralympiske komité   
 
Forslag 
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Idrettstinget aksepterer medlemsvilkårene for medlemskap i Den internasjonale 
paralympiske komité (IPC). Medlemsvilkårene som stilles fremgår av IPCs «Application 
for Membership – Declaration form».  
 
Idrettsstyrets innstilling 
Idrettsstinget gir Idrettsstyret fullmakt til å søke opptak i Den internasjonale paralymiske 
komité (IPC) på bakgrunn av IPCs «Application for Membership- Declaration form» 
 
Det ble votert over forslaget. 
 
Vedtak: 
Idrettsstinget gir Idrettsstyret fullmakt til å søke opptak i Den internasjonale paralymiske 
komité (IPC) på bakgrunn av IPCs «Application for Membership- Declaration form» 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 15.2    Prinsipperklæring for arbeidet med mosjonsidrett   
 
Fra Vest-Agder IK, Norges Orienteringsforbund, Norges Studentidrettsforbund, 
Norges Mosjons - og bedriftsidrettsforbund og Norges Gang- og 
Mosjonsidrettsforbund. Vedlegg 15.2. 
 
Forslag: 
Forslag til prinsipperklæring for arbeidet med mosjonsaktiviteter i den kommende 
tingperioden: 
 
• Sikre at norsk idrett skal arbeide for at alle medlemmer, uavhengig av alder og 

øvrige forutsetninger for å utøve fysisk aktivitet, skal ha et aktivitetstilbud i norsk 
idrett i kommende ting-periode og med det å ha en bedret mulighet til å utøve 
rekreasjon og ta vare på egen helse. 

• Norsk idrett bør i kommende ting-periode arbeide for å tiltrekke seg nye 
medlemsgrupper fra samfunnet for øvrig som har behov for aktiviteter av 
mosjonskarakter.  

• Videreføre og arbeide for at ambisjonen fra Idrettspolitisk Dokument for 2003-
2007, samt føringene fra Kultur- kirkedepartementet i tildelingen av spillemidler 
for 2007, om å fremme konkurransefri idrett og mosjonsidrett gjennom 
idrettslagene1 i kommende ting- periode, som et viktig bidrag til økt rekruttering og 
bedret folkehelse.  

• Norsk idrett skal søke å utvikle samarbeid i eget nærmiljø med kommuner, 
utdanningsinstitusjoner og andre relevante aktører for å sikre fysisk aktivitetstilbud 
til alle gjennom den organiserte idretten   

• Organisasjonsleddene i norsk idrett skal søke å samarbeide på tvers av idretter for 
å utvikle aktiviteter av mosjonskarakter for alle medlemmer. 

• Norges Idrettsforbund sentralt skal arbeide for å skaffe ny finansiering til norsk 
idretts satsing på mosjonsaktiviteter som er av betydning for folkehelsearbeidet.  

• Norges Idrettsforbund sentralt skal ta initiativ til en debatt om hvordan norsk idrett 
best kan organisere sitt arbeid med mosjon og folkehelse, for å oppfylle ovennevnte 
prinsipperklæringer.   

 
Idrettsstyrets innstilling 
Idrettsstyret støtter ikke forslaget om egen prinsipperklæring for mosjonsaktiviteter.  
                                                      

1
   Inkluderer alle medlemslag i Norsk Idrett 
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Det ble votert over forslaget. 
 
Vedtak: 
Forslaget falt. 

 
 
Sak 15.3  Voksne som målgruppe – Finansieringsløsninger for 
  alle aldersgrupper og nivåer   
 
Fra Norges Mosjons- og Bedriftsidrettsforbund og Norges Studentidrettsforbund. 
Vedlegg 15. 3. 
 
Forslag 1:  
Voksne medlemmer skal fremgå som en målgruppe i idrettspolitisk dokument i kommende 
tingperiode. 
 
Idrettsstyrets innstilling 

Idrettsstyret støtter ikke forslaget 
 
Forslag 1 ble trukket. 
 
Forslag 2: 
Det må arbeides aktivt for å sikre finansieringsløsninger for alle aldersgrupper og nivåer 
innen organisert idrett. 
 
Idrettsstyrets innstilling 

Idrettsstyret støtter ikke forslaget. 
 

Følgende hadde ordet: Grethe-Karin Lysne, Norges Bedriftsidrettsforbund. 
 
Det ble votert over forslag 2. 
 
Vedtak: 
Forslaget falt. 
 
 
Sak 15.4   Begrepsvurdering i NIFs lov 
 
Fra Norges Motorsportsforbund, Norges Danseforbund, Norges Luftsportsforbund, 
Norges Bandyforbund og Norges Kampsportsforbund.  
Se vedlegg 15.4.  
 
Forslag:  
«Idrettsstyret pålegges å utrede innholdet i og betydningen av begrepene «idrett», 
«idrettsgren», «særidrett», «særforbund», «fleridrettssærforbund» og «fleridrettsforbund» 
som benyttes i NIFs lov. Dersom utredningen konkluderer med at begrepene bør endres, 
skal Idrettsstyret fremme nødvendige lovendringsforslag på Idrettstinget i 2011. 
Utredningen skal for øvrig fremlegges i sin helhet på samme idrettsting.» 
 
Idrettsstyrets innstilling 
Idrettsstyret støtter forslaget. 
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Det ble votert over forslaget. 
 
Vedtak: 
«Idrettsstyret pålegges å utrede innholdet i og betydningen av begrepene «idrett», 
«idrettsgren», «særidrett», «særforbund», «fleridrettssærforbund» og «fleridrettsforbund» 
som benyttes i NIFs lov. Dersom utredningen konkluderer med at begrepene bør endres, 
skal Idrettsstyret fremme nødvendige lovendringsforslag på Idrettstinget i 2011. 
Utredningen skal for øvrig fremlegges i sin helhet på samme idrettsting.» 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 15. 5 Søknad om godkjennelse av idretter 
 
Fra Norges Motorsportsforbund, Norges Danseforbund, Norges Luftsportsforbund, 
Norges Bandyforbund og Norges Kampsportsforbund. Se vedlegg 2.7 i vedlegg 2 sak 
13: Endringer i NIFs lov.  
 
Forslag  
Det vises her til lovendringsforslag 13.33 
 
Idrettsstyrets innstilling 
Idrettsstyret støtter ikke forslaget.  
 
Forslaget ble trukket. 
 
SAK 16: VALG 
 
Det skal foretas følgende valg: 
 
Det skal i følge loven for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité foretas følgende 
valg: 
 
a) Idrettsstyret 

� President  
� 1 og 2. visepresident  
� 8 styremedlemmer 

 
Et flertall av idrettsstyrets medlemmer skal representere de olympiske idretter. Med å 
representere de olympiske idretter menes at representanten er foreslått eller støttet av et 
olympisk særforbund. 
 
Presidenten og visepresidentene velges enkeltvis. De øvrige styremedlemmene velges 
samlet.   
 
Idrettsstyret har i tillegg følgende medlemmer som ikke velges av idrettstinget: 
IOCs representant(er) i Norge, en representant for de ansatte i NIF-linjen med personlig 
varamedlem, som velges av og blant de ansatte, og lederen i NUK (se forøvrig lovforslag 
13.27). 
 
b) Følgende utvalg 

� Kontrollkomite bestående av leder og 2 medlemmer med 2 varamedlemmer. 
� Lovutvalg bestående av leder, nestleder og 3 medlemmer med 2 varamedlemmer 
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� Domsutvalg bestående av leder, nestleder og 1 medlem med 2 varamedlemmer 
� Appellutvalg bestående av leder, nestleder og 3 medlemmer med 2 varamedlemmer 
� Leder og personlig varamedlem i valgkomiteen for neste Idrettsting. Valgkomiteen 

før øvrige velges i forbindelse med ledermøte av idrettskreter og særforbund året 
før idrettstinget, jfr.§ 3-7 i NIFs lov. 
 

Leder og nestleder i utvalgene velges enkeltvis. De øvrige utvalgsmedlemmer og 
varamedlemmer velges samlet. 
 
Valgreglene framgår av lovens § 2-11. 
 
Rolf Nyhus, Leder i Valgkomitéen  og Grethe Ingels, Nestleder i Valgkomitéen redegjorde 
for Valgkomitéens innstilling til idrettsstyre og tingvalgte utvalg med endringer.  
 
Rolf Nyhus, Leder av Valgkomiteen fremmet følgende forslag: 
 
Det gis dispensasjon til Kathe Langvik om å være valgbar.  
 
Det ble votert over forslaget fra Rolf Nyhus, Leder av Valgkomitéen. 
 
Vedtak: 
Dispensasjon til Kathe Langvik om å være valgbar er gitt med 74 stemmer for og 73 imot.  
 
Følgende hadde ordet: Jan Bache-Wiig, Norges Padleforbund, Arild Braathen, Troms 
Idrettskrets, Erik M. Aarethun, Norges Cykleforbund.    
 
Arild Braathen, Troms Idrettskrets fremmet følgende forslag oversendt det nye 
Idrettsstyret og Lovkomiteen: 
Det nye Idrettsstyret får i oppgave å utarbeide forslag til nytt valgreglement inkl. 
valgkomitéen. Forslaget legges fram for neste Idrettsting i 2011.  
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt oversendt det nye Idrettsstyret. 
 
VALG AV PRESIDENT 
 
Følgende hadde ordet: Arne Modahl, Norges Håndballforbund, Stig Nilssen, Norges 
Gymnastikk- og Turnforbund.   
 
Arne Modahl, Norges Håndballforbund, fremmet følgende forslag:   
Roald G. Bergsaker 
 
Følgende forslag ble fremmet:  
Tove Paule 
Roald G. Bergsaker 
    
Valget fikk følgende resultat: 
Tove Paule    (96) 
Roald G. Bergsaker  (65) 
 
161 avgitte stemmer. 
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Vedtak: 
Tove Paule er valgt til president for NIF. 
 
VALG AV 1. VISEPRESIDENT 
 
Følgende hadde ordet: 
Anne Sofie Hunstad, Norges Fri-idrettsforbund, Rune Sørlie, Norges Skytterforbund, Hedi 
Anne Birkeland, Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund, Roald Linaker, Troms 
Idrettskrets, Bjørn R. Berntsen, Norges Orienteringsforbund Berit Nyberg, Norges 
Bedriftsidrettsforbund, Erik M. Aarethun, Norges Cykleforbund, Jan Erik Schiøtz, Norges 
Judoforbund, Per Rune Eknes, Norges Svømmeforbund.   
 
Anne Sofie Hunstad, Norges Fri-idrettsforbund fremmet følgende forslag: 
Babro Hetta Jacobsen 
 
Rune Sørlie, Norges Skytterforbund fremmet følgende forslag: 
Geir Kvillum 
 
Hedi Anne Birkeland, Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund: 
Odd-Roar Thorsen   
 
Følgende forslag ble fremmet: 
Bjørn Hamre    
Babro Hetta Jacobsen  
Geir Kvillum     
Odd-Roar Thorsen   
 
Valget fikk følgende resultat: 
Odd-Roar Thorsen   (110) 
Babro Hetta Jacobsen   (  27) 
Bjørn Hamre    (  12)   
Geir Kvillum    (  12) 
 
Vedtak: 
Odd-Roar Thorsen ble valgt som 1. visepresident. 
 
VALG AV 2. VISEPRESIDENT 
 
Følgende hadde ordet: Per Rune Eknes, Norges Svømmeforbund, Terje Andersen, Norges 
Skøyteforbund  
 
Per Rune Eknes, Norges Svømmeforbund fremmet følgende forslag er trukket: 
Babro Hetta Jacobsen 
 
Forslaget ble deretter trukket. 
 
Følgende forslag ble fremmet: 
Børge Rognlien 
 
Vedtak: 
Børre Rognlien ble enstemmig valgt som 2. visepresident. 
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VALG AV STYREMEDLEMMER 
 
Følgende hadde ordet til saken: Tore Alfstad, Hordaland Idrettskrets, Per Inge 
Sagmoen, Hedmark Idrettskrets, Øivind Eriksen, Norges Bordtennisforbund, Lene 
Fevang, Norges Motorsportforbund, Jan Bache-Wiig, Norges Padleforbund, Knut 
Korsæth, Oppland Idrettskrets, Per Wrigh, Norges Tennisforbund.     
 
Tore Alfstad, Hordaland Idrettskrets fremmet følgende forslag: 
Toril E Gullkasen 
 
Tore Alfstad, Hordaland Idrettskrets fremmet følgende forslag: 
Annicke Bergh Monsen 
 
Per Inge Sagmoen, Hedmark Idrettskrets fremmet følgende forslag: 
Eva Arnseth  
 
Øivind Eriksen, Norges Bordtennisforbund fremmet følgende forslag: 
Jonny Ternlind 
 
Lene Fevang, Norges Motorsportforbund fremmet følgende forslag:    
Terje Rønning 
 
Jan Bache-Wiig, Norges Padleforbund fremmet følgende forslag 
Geir Kvillum 
 
Knut Korsæth, Oppland Idrettskrets fremmet følgende forslag: 
Svein Furuseth 
 
Per Wrigh, Norges Tennisforbund fremmet følgende forslag: 
Christian Anker-Rasch 
 
Per Wrigh, Norges Tennisforbund trakk deretter sitt forslag. 
 
Det ble fremmet følgende forslag til kandidater: 
Jorodd Asphjell 
Aslak Heim Pedersen 
Camilla K. Haugsten 
Bodil Heskestad 
Kathe Langvik 
Geir Knutsen 
Karette M. Wang 
Terje Wist 
Toril Eikanger Gullaksen  
Annicke Bergh Monsen  
Eva Arnseth  
Jonny Ternlind  
Terje Rønning 
Geir Kvillum 
Svein Furuseth 
 
Valget fikk følgende resultat: 
Karette M. Wang Sandbu  (157) 
Jorodd Asphjell   (149) 
Camilla K. Haugsten   (137) 



 
Protokoll fra Idrettstinget i Skien 11.-13. mai 2007 - Godkjent av Idrettsstyret 28.08.07 Side 72 av 74  

Aslak Heim Pedersen   (129) 
Terje Wist    (120) 
Bodil Heskestad   (106) 
Geir Knutsen    (96) 
 
Kathe Langvik    (75) 
Geir Kvillum    (75) 
Eva Arnseth    (62) 
Terje Rønning    (60) 
Annicke Bergh Monsen  (38) 
Toril Eikanger Gullaksen  (33) 
Jonny Ternlind,    (25) 
Svein Furuseth    (10)   
 
Følgende ble valgt i første valg omgang: 
Karette M. Wang Sandbu  (157) 
Jorodd Asphjell   (149) 
Camilla K. Haugsten   (137) 
Aslak Heim Pedersen   (129) 
Terje Wist    (120) 
Bodil Heskestad   (106) 
Geir Knutsen    (96) 
 
Resultatet fra andre valgomgang ble følgende:  
Geir Kvillum    (49) 
Kathe Langvik    (42) 
Eva Arnseth    (33) 
Terje Rønning    (12) 
Annicke Bergh Monsen  (10) 
Toril Eikanger Gullaksen  (6) 
Jonny Ternlind    (5) 
Svein Furuseth    (1) 
  
158 avgitte stemmer. 
 
Geir Kvillum ble valgt i andre omgang. 
 
Følgende ble valgt til styremedlemmer i Idrettsstyret:  
Karette M. Wang Sandbu   
Jorodd Asphjell   
Camilla K. Haugsten    
Aslak Heim Pedersen   
Terje Wist    
Bodil Heskestad    
Geir Knutsen 
Geir Kvillum    
 
 
VALG AV UTVALG 
 
VALG AV KONTROLLKOMITÉ 

Følgende forslag til kandidater ble fremmet: 
Leder   Johannes Vold     
Medlem:  Unni Blesvik   
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Medlem:  Liv Bentzen   
Varamedlem:  Gaute Kindervåg    
Varamedlem:  Trygve Duun 
 
Vedtak: 
Enstemmig valgt. 
 
VALG AV LOVUTVALG 

Følgende forslag til kandidater ble fremmet: 
Leder   Marit Wiig     
Nestleder  Harald Tronvik    
Medlem  Steinar Birkeland   
Medlem  Kirsti Jaråker   
Medlem  Johan Fr. Remmen   
Varamedlem  Rolf Hermansen, Cowi BIL    
Varamedlem  Jostein Mo, Ørsta IL     
 
Valg av leder og nestleder : 
Leder:   Marit Wiig 
Nestleder:  Harald Tronvik 
 
Vedtak: 
Marit Wiig ble valgt til leder og Harald Tronvik valgt til nestleder. 
Enstemmig valgt. 
 

Følgende forslag til kandidater ble fremmet: 
 
Medlem  Steinar Birkeland   
Medlem  Kirsti Jaråker   
Medlem  Johan Fr. Remmen   
Varamedlem  Rolf Hermansen    
Varamedlem  Jostein Mo  
 
Vedtak 
Enstemmig valgt. 
 
 
VALG AV DOMSUTVALG 

Følgende forslag til kandidater ble fremmet: 
Leder   Lars Erik Frisvold    
Nestleder  Bernt Enger     
Medlem  Hanne Haugland   
Varamedlem   Håkon Glomsaker      
Varamedlem  Laila Andresen    
 
Vedtak: 
Enstemmig valgt. 
 
 
VALG AV APPELLUTVALG 

Følgende forslag til kandidater ble fremmet: 
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Leder   Odd Seim-Haugen    
Nestleder  Ebba Lund Hansen 
Medlem  Per Flatabø  
Medlem  Karianne F. Jensen   
Medlem  Kari Ø. Toft  
Varamedlem  Ulrik Opdal   
Varamedlem  Randi H. Gustad 
 
Vedtak: 
Enstemmig valgt. 
 
VALG AV LEDER OG PERSONLIG VARAMEDLEM I VALGKOMITEEN FOR 
NESTE IDRETTSTING 
 
Idrettsstyret fremmet følgende forslag: 
 
Leder:    Arvid Sulland    
Personlig varamedlem: Hedi Anne Birkeland   
 
Vedtak: 
Enstemmig valgt. 
 
Liv Bentsen, Samfunnspolitisk redaksjonskomité la fram følgende forslag til 
resolusjon på slutten av Idrettstinget: 
 
Resolusjon fra Idrettstinget  
Norsk idrett, samlet til ting i Skien 11. til 13. mai 2007, har en enstemmig henstilling om og 
tilbud til det norske samfunn. 
Tinget har vedtatt et Idrettspolitisk dokument med ”En åpen og inkluderende idrett” som 
hovedutfordring for idrettspolitikken framover.  
Norsk idrett er klar til å ta et utvidet samfunnsansvar. 
Norsk idrett inviterer myndighetene til samarbeid for å fremme god helse i befolkningen. 
Vi foreslår at det i løpet av tingperioden 2007 til 2011 settes av tilsvarende 1 % av dagens 
helsebudsjett til frivillige organisasjoner som jobber med helsefremmende tiltak. 
En samlet norsk idrettsorganisasjon har god kompetanse og gode verktøy for å jobbe med 
helsefremmende tiltak, og vi er beredt til å gjøre vår del av jobben sammen med 
myndighetene til beste for samfunnet. 
Skien, søndag 13. mai 2007 
 
Det ble votert over forslaget fra Liv Bentsen, Samfunnspolitisk redaksjonskomité. 
 
Vedtak: 
Resolusjonen enstemmig vedtatt. 
 
 
AVSLUTNING 
Idrettspresident Tove Paule avsluttet med å takke tingforsamlingen og dirigentene for et 
godt gjennomført ting. Hun takket også representantene som går ut av styret i NIF for et 
godt samarbeid. 
 
Tinget ble hevet kl 1320, 13. mai 2007. 


