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Til stede:
Tove Paule (president), Børre Rognlien (2. visepresident), Jorodd Asphjell (unntatt sak 287 og
O-sak E), Camilla Haugsten, Aslak Heim-Pedersen, Bodil Heskestad, Geir Kvillum, Geir
Knutsen, Karette Wang Sandbu, Terje Wist, Bjørn Omar Evju.
Inge Andersen (generalsekretær).
Forfall:
Odd-Roar Thorsen (1. visepresident), Gerhard Heiberg.

Presidenten åpnet Idrettsstyremøte nr. 27 (2007-2011) på Tyholmen hotell, Arendal,
20. september 2009 kl. 15.00.
Møtet var vedtaksført.
Sakene ble behandlet i noe annen rekkefølge enn i saklisten.

Sak 279 Idrettsstyreprotokoll for møte nr. 26 (2007-2011) 19.08.2009 og
telefonmøte 10.09.2009.
Referat fra Presidentskapets møte 02.09.2009
Orienteringssak H i møte nr. 26 (2007-2011) ble omgjort til vedtakssak 277/b. Sak 277 ble
sak 277/a.
Vedtak:
Idrettsstyret godkjente protokollen for møte nr. 26 (2007-2011) med to endringer i
saksnummereringen og en endring i teksten i orienteringssak A.
Protokollen for telefonstyremøtet 10.09.2009 ble vedtatt.
Idrettsstyret tok til etterretning referat fra Presidentskapets møte 02.09.2009 med en liten
endring i sak A.

Sak 280 Spillemiddelsøknaden 2010
Generalsekretæren innledet og henviste til tidligere behandling av saken i inneværende år;
IS-sak 252 i møte nr. 24 (2007-2011), IS-sak 261 i møte nr. 25 (2007-2011), o-sak B i møte
nr. 23 (2007-2011) og til o-sak A i IS-møte nr. 26 (2007-2011).
Generalsekretæren viste videre til Stortingsmelding nr. 39 (2006-2007); ”Frivillighet for alle”,
hvor Stortinget har fastsatt at måltallet for samlet utdeling over tippenøkkelen i 2009 og årene
fremover vil ligge i størrelsesorden 3,4 milliarder kroner pr. år.
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vil på bakgrunn av dette
søke Kultur- og kirkedepartementet (KKD) om kr. 566.000.000,- i spillemidler til
idrettsorganisasjonen for 2010.
Søknadsummen fordeler seg på følgende måte:
Post 1: Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt
Post 2: Grunnstøtte særforbundene
Post 3: Barn, ungdom og bredde
Post 4: Toppidrett

kr. 118.000.000,kr. 209.500.000,kr. 138.500.000,kr. 100.000.000,-

Barne-, ungdoms- og breddeposten styrkes i søknaden med kr. 24.000.000,- for 2010. Av
dette vil Idrettsstyret styrke rekrutteringstiltak og kvalitativt faglig aktivitetsarbeid gjennom
særforbundene med kr. 10.000.000,- til spesifikke tiltak rettet mot de funksjonshemmede
innenfor post 3.

Da gjenstår kr. 14.000.000,- som skal styrke det som kan defineres som en av de viktigste
delene i særforbundenes kjernevirksomhet; aktivitetsrettede tiltak til barn, ungdom og bredde.
I 2009 har Norsk Tipping kunnet levere på måltallet gjennom å anvende en andel av avsatte
fondsmidler.
Idrettsstyret forutsetter at dersom Norsk Tipping ikke når de lovede budsjetter gjennom
ordinært overskudd og anvendelsen av fonds, dvs. totalt 3,4 milliarder kroner
(ref. Stortingsmelding nr. 39 (2007-2011)), må den summen dekkes inn gjennom andre kilder,
eventuelt gjennom endring av den eksisterende tippenøkkelen.
Tidligere års søknader om spillemidler fra Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF) til Kultur- og kirkedepartementet (KKD) har i hovedsak vært
strukturert etter hvor pengene ønskes brukt i organisasjonen – mens beskrivelsen av målene
for bruken på en del områder trolig kunne vært mer presist omtalt. Over tid, og med en
forsiktig begynnelse allerede i søknaden for 2010, ønsker Idrettsstyret å vinkle søknaden slik
at den tar sitt utgangspunkt i de formålene idretten ønsker å prioritere. Prioriteringene vil være
fundamentert i statens overordnede mål for tildeling av midler til idretten, og de konkretiserte
målene som er nedfelt i Idrettspolitisk dokument, vedtatt på Idrettstinget i Skien i mai 2007.
Søknaden inneholder en overordnet fremstilling av sammenhengen mellom poster og formål.
Idrettsstyret har valgt å ta det foreløpige budsjettet på et overordnet nivå inn i søknaden. I tråd
med tidligere praksis oversendes det endelige budsjettet for 2010 etter at det er vedtatt av
Idrettsstyret. Dette vil tidligst kunne skje i januar 2010, ettersom tildelingen av spillemidler
fra KKD normalt blir formidlet til NIF ultimo desember.
Formålene er delt inn i fire hovedgrupper:
•
•
•
•

Aktivitetsformål
Grunnleggende organisasjonsformål
Spillemiddelfinansierte fellestjenester
Eksternfinansierte fellesformål

Under hver del beskrives først gruppen av formål. Deretter blir hvert enkelt område beskrevet,
med vekt på idrettslige mål, fordelingsmekanismer og rapportering. For alle formålene vil det
under økonomisk rapportering foreligge en henvisning til KKDs tradisjonelle poststruktur.
Søknaden har som mål å gi en dekkende tallmessig fremstilling av økonomi, aktivitetsomfang
med mer, uten at presentasjonen er ment å tynges av detaljer.
Vedtak:
Stortingsmelding nr. 39 (2006-2007), ”Frivillighet for alle” under kapittel 25.7 sier:
”Måltallet for samlet utdeling over tippenøkkelen i 2009 og årene fremover vil ligge i
størrelsesorden 3,4 milliarder kroner pr. år, noe som vil sikre at eksisterende
overskuddsmottakere opprettholder sine tilskudd, samtidig som de nye
overskuddsmottakerne for 2009 får full kompensasjon. I 2009 vil hele beløpet utbetales
over den nye tippenøkkelen.”

Til idrettsformål etter dagens tippenøkkel (overkuddsfordelingen fra Norsk Tipping) går det i
dag 45,5 %, som skal utgjøre 1,558 milliard kroner.
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vil gjennom
spillemiddelsøknaden søke KKD om kr. 566.000.000,- i økonomiske midler til
idrettsorganisasjonen for 2010.
Idrettsstyret vil spesielt styrke aktivitetstiltakene gjennom særforbundene for barn, ungdom og
bredde. I tillegg vil Idrettsstyret i 2010 prioritere å styrke integreringsprosessen av de
funksjonshemmede i norsk idrett også gjennom aktivitetstiltak relatert til post 3 (midler
gjennom særforbundene til formålet).
Idrettsstyret sender versjon 2 til særforbundene og idrettskretsene til en siste
kommentarrunde.
Spillemiddelsøknaden for 2010 skal oversendes Kultur- og kirkedepartementet (KKD)
pr. 01.10.2009.
Idrettsstyret vil umiddelbart prioritere å sikre norsk idretts forutsigbare og langsiktige
finansieringsgrunnlag gjennom direkte å gå i dialog med Regjeringen og Stortinget
vedrørende å løfte frem saken om å endre innretningen av tippenøkkelen. Idrettsstyret mener
at idrettens prosentandel må økes fra dagens nivå på 45,5 %.

Sak 281 Strategi for norsk idretts arbeid med klassifisering
innen idrett for funksjonshemmede
Presidenten innledet til saken. Styret betegnet den fremlagte strategien som et godt
gjennomført arbeid. Det presiserte viktigheten av implementeringen av strategien i
idrettsorganisasjonen, og at generalsekretæren hensyntar merarbeidet i 2010 på dette området
i budsjettarbeidet for 2010.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok Strategi for norsk idretts arbeid med klassifisering innen idrett for
funksjonshemmede 2009-2011.

Sak 282 Deltakelse på ISCAs generalforsamling og kongress
Generalsekretæren gikk gjennom saksopplysninger relatert til de 3 internasjonale
idrettsorganisasjonene;
ISCA
International Sport and Culture Association
TAFISA
The Association For International Sport For All
ENGSO
European Non-Governmental Sports Organisation
I tillegg informerte generalsekretæren om EOC sitt kontor I Brussel.

Denne saken er en forlengelse av IS-sak nr. 270 i IS-møte nr. 25 (2007-2011), hvor
generalsekretæren ble bedt av Idrettsstyret om å vurdere NIFs internasjonale
organisasjonstilknytninger.
Vedtak:
Idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu vil representere NIF på generalforsamlingen og
kongressen til organisasjonen International Sport and Culture Association (ISCA) i
København 23.-24. oktober 2009 sammen med Kim Gabrielli fra NIFs administrasjon.

Sak 283 Røyk- og snusfri idrett
Generalsekretæren innledet til saken og la frem forslag til retningslinjer for idrettens holdning
til røyk og snus/tobakk. Dette er en videreføring av prosjektet TimeOut, og NIF samarbeider i
saken med Helsedepartementet og Legeforeningen som evt. vil finansiere kampanjearbeid for
saken.
Retningslinjene for idrettens holdning til røyk og snus er:
• Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité skal fremstå som en
organisasjon som arbeider mot bruk av røyk og snus i idrettssammenheng.
• Barn og unge skal møte et røyk- og snusfritt idrettsmiljø.
• Tribunekulturen skal være røykfri.
• Utøvere, trenere, ledere og foreldre skal informeres om de skadevirkninger røyk og
snus har på prestasjonsevne og helse.
• Voksne skal opptre som gode rollemodeller for barn og unge ved ikke å bruke røyk og
snus i idrettslig sammenheng.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok retningslinjer for idrettens holdning til røyk og snus i idretten.
NIF oppretter egne temasider for røyk og snus i idrettssammenheng på www.idrett.no som en
del av NIFs folkehelsearbeid, og som en videreføring av prosjektet TimeOut
NIF gjennomfører en kampanje i samarbeid med Legeforeningen (Norsk forening for
allmennmedisin) og Helsedirektoratet ”for røykfrie idrettsanlegg” og en oppfordring om å
være røyk- og snusfrie i samvær med barn i idrettssammenheng.

Sak 284 Presidentskapets arbeid
2. visepresident Børre Rognlien innledet til en gjennomgang i Idrettsstyret om
Presidentskapets (PS) arbeid og forhold til Idrettsstyret basert på spørsmål og
problemstillinger som fremgikk i saksgrunnlaget.
Styret påpekte at Presidentskapet gjennomgående har behandlet de sakene Idrettsstyret ønsket
det skulle ta opp, og er i stor grad tilfreds med Presidentskapets arbeid.

Idrettsstyret la vekt på betydningen av at utsendelse av sakliste og gode referater fra
Presidentskapet til Idrettsstyret gir en tilfredsstillende oversikt og innblikk i de saker som
Presidentskapet behandler.
Idrettsstyret som kollegium vektla betydningen av felles ansvarsforståelse i styrearbeidet,
samt gjensidig og god kommunikasjon mellom Idrettsstyret og Presidentskapet, og at det
kontinuerlig arbeides med disse felles ansvarsområdene i Idrettsstyret.
Vedtak:
Idrettsstyret tok diskusjonen til etterretning.

Sak 285 Opptak av ny deltaker i konsernkontoordningen
Vedtak:
Idrettsstyret godkjente at Akershus Bedriftsidrettskrets blir ny deltager i
konsernkontosystemet, som er inngått mellom Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité og DnB NOR ASA, basert på konsernkontoavtalen og deltagererklæring
mellom partene.

Sak 286 Kostnadskrevende anlegg over statsbudsjettet
2. visepresident og leder av det politiske anleggsutvalget, Børre Rognlien, innledet til saken.
Han viste til Idrettspolitisk dokument pkt. IV.5 som sier at NIF skal arbeide for at større
kostnadskrevende anlegg skal finansieres over statsbudsjettet og derved frigjøre flere midler
til andre anlegg.
Anleggsutvalget foreslo at kostnadskrevende anlegg defineres som anlegg med en
totalkostnad på over kr. 200 mill. (I tillegg til nasjonalanlegg og OL-anleggene.)
I avtalene om nasjonalanlegg forplikter Staten seg til å bidra med et tilskudd på inntil 50 % av
totale kostnader. Utvalget mener det i tillegg må fastsettes en nedre grense for minste tilskudd
på 35 % av totalkostnadene.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok å slutte seg til prinsippene for fremtidig finansiering av kostnadskrevende
anlegg over statsbudsjettet og definisjonene som ligger til grunn for dette med bakgrunn i
innstillingen til saken.
Det anleggspolitiske utvalget i samarbeid med generalsekretæren inkluderer dette i NIFs
planlagte høringsdokument vedr. den fremtidige anleggspolitiske handlingsplanen.

Sak 287 Idrettstingets sammensetning

Med utgangspunkt i pressemelding fra særforbundenes politiske arbeidsutvalg av 15.06.2009
vedrørende Idrettstingets sammensetning og maktfordelingen i norsk idrett, samt det
annonserte møtet den 17.11.2009 angående ”Invitasjon til å tegne medlemskap i
særforbundenes fellesorganisasjon”, gjennomførte Presidentskapet møte med det politiske
arbeidsutvalget for særforbundene den 14.09.2009.
NIFs presidentskap vil gjennomføre et dialogmøte med det politiske arbeidsutvalget for
særforbundene og programkomiteen for idrettskretsene 22.09.2009.
Vedtak:
Idrettsstyret gir mandat til Presidentskapet og idrettsstyremedlem Geir Kvillum å etablere en
arbeidsgruppe med et representativt tverrsnitt av representanter fra idrettsorganisasjonen til
å se nærmere på dagens tingsammensetning, samt å vurdere modeller som kan være relevante
for en diskusjon for en eventuell fremtidig innretning av tingssammensetningen.
Det er naturlig at det operative arbeidet til arbeidsgruppen legges under Idrettsstyrets
oppnevnte rolle- og arbeidsdelingsutvalg. Idrettsstyret vil løfte saken frem for diskusjon på
ledermøtet i Tromsø i mai 2010.

O-sak A Konsekvenser av Stortings- og sametingsvalget 2009
Generalsekretæren innledet. Idrettsstyret konstaterte at det strategiske og operative arbeidet
vedr. valget 2009 har satt idretten på den politiske dagsorden i alle landets partier på
Stortinget. Idrettsstyret har et mål om å ha med en erklæring om idrettens prioriteringer i
”Soria Moria 2”. Idrettens fanesaker presenteres videre for regjeringspartiene og dets
partisekretærer/generalsekretærer i de nærmeste dager og uker.

O-sak B Status styreoppnevnte utvalg
Rolle- og arbeidsdelingsutvalget
Utvalget har hatt et møte i høst, og har berammet ytterligere to, samt en weekendsamling i
januar 2010. Prioriteten er nå først å bli ferdig med punktet om arbeidsdeling. Utvalget tar
sikte på å utarbeide en rapport i løpet av januar 2010.
Særforbundsutvalget
Arbeidet med sammenslåingen av de amerikanske idretten går etter planen. De arbeider
fortsatt med et evt. alternativt navn. Det vil bli innkalt til et møte i utvalget i løpet av høsten.
Integreringsutvalget
Utvalget har arbeidet med strategien for klassifisering som ble behandlet i dette
idrettsstyremøtet. Utvalget vil på neste møte behandle status i forhold til Idrettspolitisk
dokument.
Det vil arrangere et seminar i 2010.
Anleggsutvalget
På neste møte, 12.10.2009, vil utvalget behandle handlingsplanen. Denne skal sluttbehandles i
utvalget før den sendes Idrettsstyret. Det rapporteres om stor aktivitet i utvalget.

Idrettsrådsutvalget
Utvalget har prioritert idrettsrådskonferansen i Molde 13.-15. november. Det arbeider med
programmet.
Kvinneutvalget
Utvalget planlegger et møte med OLT og NIFs generalsekretær.
Jubileumskomiteen
Komiteen har hatt møte med NRK. Det vil bli ulike typer oppfølgingsprogram i NRK om
NIFs jubileum.

O-sak C NIFs utviklingssamarbeid – rapport 2008
Leder av NIFs internasjonale avdeling og idrettsstyremedlem Bjørn Omar Evju la frem
rapporten for NIFs internasjonale utviklingsarbeid i 2008. Han understreket at det er mange
positive ting i dette arbeidet, men synliggjøring er en utfordring.
Idrettsstyret påpekte at det var et godt arbeid som ble gjort på dette området.

O-sak D Idrett og skole/folkehelse
Generalsekretæren innledet. Det er fra Statsråden i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
stilt i utsikt at det vil bli bevilget penger til dette formålet også i 2010. Det er stor positivitet
rundt dette arbeidet. Også mange særforbund har meldt seg på og er positive. Statsrådene
Giske og Hanssen stilte på et vellykket pressetreff på Olympiatoppen vedr. dette arbeidet den
04.09.2009.
Generalsekretæren presiserte viktigheten av kryssfinansiering og forutsigbarhet viktigste
fremtidige suksesskriterier for dette arbeidet.

O-sak E Orientering om rettssikkerhet og selvråderett i idretten
Presidenten innledet og viste til notatet i saksfremlegget, som Idrettsstyret berømmet.
Notatet hadde en gjennomgang av idrettsjuridiske saker som er blitt mediafokusert i den siste
tiden.
NIF er den første frivillige organisasjonen som har lagt sine lover ut på Lovdata. Det sikrer
åpenhet og likebehandling innen idrettens regelverk.

Andre saker
Ny dato for idrettsstyremøter
Møtet i november blir slått sammen med desembermøtet og holdes torsdag 3. desember 2009 i
Oslo. Det blir altså ikke møter på 17. november og 16. desember. Dersom det er behov for
det, vil det kunne holdes et telefonmøte i løpet av november.

Fotball-EM 2016
Fotballpresidenten ønsker å ha en representant for Idrettsstyret i programutvalget for etterbruk
ifm fotball-EM 2016. Idrettsstyret vedtok å gå inn i et slikt utvalg når Staten evt. har gitt sitt
svar.
Rekruttering av funksjonshemmede til idretten
Idrettsstyremedlem Camilla Haugsten gjorde Idrettsstyret oppmerksom på en planlagt
programserie i NRK ved Lars Monsen. Hun stilte spørsmål til om det kan være noen
overføringer fra programmene til idretten her.

Presidenten hevet Idrettsstyrets møte nr. 27 (2007-2011) 21. september 2009 kl. 12.20.
…..

