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Til stede:
Tove Paule (president), Odd-Roar Thorsen (1. visepresident), Børre Rognlien
(2. visepresident), Gerhard Heiberg (unntatt sakene 323, 324, 325, 326, 327, 328, 331, og Osakene A, B, C, D, E, F, H, J, og K ), Jorodd Asphjell (unntatt sak 323), Aslak Heim
Pedersen, Geir Kvillum (unntatt sakene 329, 330 og 331, og O-sakene A, C,D, E, F, H, I, J,
K), Ingvild Reitan (vara for Bjørn Omar Evju), Karette Wang Sandbu, Terje Wist (unntatt
sakene 323 og 324), Inge Andersen (generalsekretær).
Forfall:
Bodil Heskestad, Camilla Haugsten, Bjørn Omar Evju

Presidenten åpnet Idrettsstyrets møte nr. 31 (2007-2011) den 23. mars 2010 kl. 09.30.
Møtet var vedtaksført.
Sakene ble behandlet i noe annen rekkefølge enn i saklisten.

Sak 323: Idrettsstyreprotokoll, presidentskapsreferat og referat fra Kontrollkomité
Idrettspresidenten innledet til saken. Idrettsstyret vil bli forelagt endelig referat fra
presidentskapets møte av 04.03.2010 i IS-møte nr. 32 (2007-2011).
Vedtak:
Idrettsstyret godkjente protokollen fra styrets møte nr. 30 (2007-2011).
Idrettsstyret tok til etterretning referat fra Presidentskapets møte 12.01.2010.
Idrettsstyret tok referatet fra Kontrollkomiéens møte 13.01.2010 til etterretning.
Sak 324: Årsregnskap 2009:
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken og orienterte Idrettsstyret om NIFs
regnskap for 2009, herunder også revisjonsrapporten for 2009.
Generalsekretæren understreket også innledningsvis at NIFs revisor, Torgeir Dahle, gav
meget gode tilbakemeldinger på NIFs regnskap og generelle økonomiske oppfølging, som er
preget av meget god dokumentasjon av en høy kvalitet og med et høyt presisjonsnivå.
Etter disponering av selvpålagte restriksjoner, er den frie egenkapitalen forbedret med
kr 4.441.154,-, som er NIFs årsresultat for 2009 etter ordinær drift.

Vedtak:
Idrettsstyret godkjenner årsregnskapet for 2009. Etter disponering av selvpålagte
restriksjoner, er den frie egenkapitalen forbedret med kr 4.441.154,-, som er NIFs årsresultat
for 2009 etter ordinær drift. NIFs frie egenkapital har økt fra kr 16.947.702,- (pr. 31.12.2008)
til kr. 21.388.855,- (pr. 31.12.2009).
Før disponering av avsetninger gjort i hovedsak for IT-utvikling 2009, viser regnskapet et
resultat på minus kr 1.336.330,-. Dette er et resultat av prioriterte og pålagte oppgaver
relatert til IT-utvikling og spesifikt avsatte midler til formålet gjort i det vedtatte regnskapet
for 2008.
Idrettsstyret gjør følgende disponeringer i henhold til benyttelse av egenkapital med
selvpålagte restriksjoner; kr 4.677.984,- disponeres av øremerkede midler til IT-utvikling i
2009, og kr 1.099.500,- disponeres av den historiske egenkapitalen fra Norges
Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI), som ble overført til NIF pr. 01.01.2008.
Sum egenkapital i NIF pr. 31.12.2009, inkl. egenkapital med selvpålagte restriksjoner,
kr 5.558.484,-, er totalt kr 26.947.339,-.

Sak 325: Styrets Årsberetning 2009
Idrettspresidenten innledet til saken.
Idrettsstyret diskuterte det fremlagte utkastet til Styrets Årsberetning 2009.
Vedtak:
Styret vedtok fremlegget til Styrets årsberetning for 2009 med noen små endringer.
Presidentskapet fikk myndighet til å godkjenne den endelige teksten i beretningen med
bakgrunn i Idrettsstyrets endringer.
Sak 326: Fordeling post 3-midler 2010; Barn, ungdom og bredde
Generalsekretæren innledet til saken.
I 2010 er det samlet totalt kr 128,5 millioner til benyttelse og fordeling i post 3-midler;
aktivitet-, barn-, ungdom- og breddetiltak. Av disse midlene går kr 12.000.000,- til
utstyrsmidler, kr 3.000.000,- til å finansiere barneidrettsforsikringen, mens kr 5.500.000,- går
til utdanningstiltak i Kompetanseseksjonen i Utviklingsavdelingen (”Idrett og ledelse”
gjennom særforbundene), ref. IS-sak nr. 312 i IS-møte nr. 30 (2007-2011). Gjenstående beløp,
kr 108.000.000,- , blir herved fordelt etter søknad fra særforbundene etter de gitte kriterier og
retningslinjer. Kr 7.200.000,- er særskilt øremerket aktivitets- og kompetansetiltak innen
idrett for funksjonshemmede.
Totalt er det en økning på kr 14.000.000,- til søknadsbaserte aktivitetetsmidler over post 3 fra
2009 til 2010. NIF registrerer som positivt at flere av særforbundene viser god medlemsvekst,
samt at det gjennomføres stadig flere lokale klubbtiltak i særforbundsregi innenfor
kompetanse- og lokale aktivitets- og organisasjonstiltak.
Idrettsstyret understreket at den økonomiske veksten til særforbundene over post 3 gjennom
de siste årene hadde vært betydelig.
Idrettsstyret har, som tidligere nevnt (ref. IS-sak 292 i IS-møte nr. 28 [2007-2011]), valgt å
ytterligere økonomisk prioritere arbeid rettet mot idrett for funksjonshemmede gjennom
særforbundene. Gjennom denne spesifikke økningen på post 3 har særforbundene en mulighet
til ytterligere å ta et aktivitets- og kompetansemessig ansvar innenfor denne prioriterte
målgruppen.
Ang. de spesifikke midlene til de funksjonshemmede følger disse av NIFs brev til
Kulturdepartementet (KUD) av 04.12.2009 og KUDs brev til NIF av 18.12.2009, hvor KUD
bl.a. skriver: ”Aktivitets- og kompetansetiltak rettet mot gruppen funksjonshemmede over
19 år blir derfor et naturlig satsingsområde, også i rekrutteringssammenheng”.
Generalsekretæren trakk for Idrettsstyret frem som særlig positivt det samarbeidet, som en del
særforbund nå er i ferd med å etablere seg imellom på feltet idrett for funksjonshemmede.

Vedtak:
Idrettsstyret vedtok generalsekretærens innstilling til fordeling av post 3-midler (aktivitets- og
kompetansetiltak) til barn, ungdom og bredde, totalt kr 108.000.000,- for 2010.
Sak 327: Sammensetning og rapportering styreoppnevnte utvalg
Idrettspresidenten viste innledningsvis til IS-sak nr. 322 i IS-møte nr. 30 (2007-2011).
Kvinneutvalget
Den fremlagte, administrativt utarbeidede rapporten fra Kvinneutvalget, ble tatt til orientering
av Idrettsstyret. Idrettspresidenten orienterte om at leder og nestleder av utvalget har meldt fra
om at de nå har avsluttet sitt arbeid for kvinneutvalget.
Rolle- og arbeidsdelingsutvalget:
2. visepresident orienterte. Utvalget har hatt gode, konkrete og konstruktive møter, og bl.a.
fått utarbeidet en spørreundersøkelse relatert til rolle- og arbeidsdelingen i norsk idrett.
Den avsluttende rapporten fra utvalget ble gjennomgått. Det ble understreket at rapportens
konklusjoner har et enstemmig rolle- og arbeidsdelingsutvalg bak seg. Viktige momenter vil
bli lagt frem for og diskuteres på NIFs ledermøte i Tromsø 28.-29. mai 2010.
Tilbakemeldingene fra ledermøtet vil være førende for hvordan rapportens konklusjoner skal
behandles idrettspolitisk i det videre arbeidet.
Det ble også vist til at rolle- og arbeidsdelingsutvalget har sluttet seg til Kompetanseutvalgets
retningslinjer for samarbeid på kompetanseområdet (ref. ”Retningslinjer for samarbeidet på
kompetanseområdet mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene” – gjeldende fra
01.01.2010).
Rolle- og arbeidsdelingsutvalget fases nå ut ettersom avgitt rapport fra utvalget foreligger.
Særforbundsutvalget:
Idrettsstyremedlem Geir Kvillum innledet. Rapporten fra Særforbundsutvalget var
pr. 23.03.2010 ikke ferdig utarbeidet. Rapporten vil derfor bli gjenstand for behandling i
IS-møte nr. 32 (2007-2011).
Revidert sammensetning av Idrettsrådsutvalget:
Forslag til revidert sammensetning av dette utvalget ble behandlet i Presidentskapets møte
04.03.2010.
Idrettsstyret ga 2. visepresident mandat til å forespørre de foreslåtte kandidatene:
• Gunn Halvorsen Knudsen (leder av Bergen Idrettsråd)
• Arne B. Berge (leder Sogn og Fjordane Idrettskrins)
Revidert sammensetning av anleggsutvalget:
Forslag til revidert sammensetning av dette utvalget ble behandlet i Presidentskapets møte
04.03.2010.

Idrettsstyret ga 2. visepresident mandat til å forespørre de foreslåtte kandidatene:
• Vibeke Thiblin (president Norges Judoforbund)
• Anne-Irene Myhr (leder Nord-Trøndelag Idrettskrets)
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok forslaget til revidert sammensetning av idrettsrådsutvalget (Gunn
Halvorsen, Bergen Idrettsråd, og Arne B. Berge, Sogn og Fjordane Idrettskrins, forespørres)
og anleggsutvalget (Vibeke Thiblin, Norges Judoforbund, og Anne-Irene Myhr, NordTrøndelag Idrettskrets, forespørres).
Idrettsstyret tok de fremlagte rapportene fra henholdsvis kvinneutvalget og rolle- og
arbeidsdelingsutvalget til orientering. Rapporten fra Særforbundsutvalget behandles i
IS-møte nr. 32 (2007-2011).
Rapporten fra Rolle- og arbeidsdelingsutvaget legges frem for NIFs Ledermøte i Tromsø
28.-29. mai 2010.

Sak 328: Sak NIFs lov § 12-8 (11)
Rådgiver Morten Johnsen innledet til saken. Idrettsstyret har ikke fattet vedtak i denne typen
saker (NIFs lov § 12-8 (11)) tidligere.
På bakgrunn av at bestemmelsen er ment å ramme utøvere som jevnlig deltar i organiserte
konkurranser eller i organiserte treninger i regi av idrettslag eller andre av NIFs
organisasjonsledd, noe som ikke gjelder i dette spesifikke tilfellet, mener Idrettsstyret at det er
riktig å henlegge saken mot utøveren det her gjelder.

Vedtak:
Idrettsstyret frafaller saken mot utøver A.
Sak 329: Olympisk Akademi – Formalisering
Generalsekretæren innledet til saken. NIF skal fra 2010 igjen påta seg den obligatoriske
oppgaven enhver nasjonal Olympisk Komité (NOC) har med å avholde et Olympisk
Akademi. I den forbindelse er det et krav fra IOC at det skal opprettes et styre med en daglig
leder. Det er naturlig at NIFs presidentskap utgjør styret, mens Generalsekretæren blir daglig
leder i Olympisk Akademi.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok at NIFs Presidentskap skal utgjøre styret i Norges olympiske akademi.
Generalsekretæren i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ble utpekt
som generalsekretær/daglig leder for Norges olympiske akademi.

Sak 330: YOG 2016
Spesialrådgiver Magnus Sverdrup innledet til saken. Det ble vist til IS-sak 318 i IS-møte
nr. 30 (2007-2011), og til sak G i presidentskapets møte 04.03.2010.
Idrettsstyret ble orientert om innholdet i de offisielle dokumentene som NIF har mottatt fra
IOC i saken, med henblikk bl.a. på øvelsesutvalg, IOCs garantikrav og mulige økonomiske
endringer relatert til de mindre forandringene i IOCs krav til arrangementet i 2016,
sammenliknet med søknaden NIF og Lillehammer kommune utarbeidet for
Kulturdepartementet i 2008 vedr. YOG 2012.
Endelig søknadsfrist til IOC er 15.11.2010. Dersom NIF ønsker å gå videre i prosessen for et
evt. YOG 2016, må NIF og Lillehammer kommune tilkjennegi en interesse overfor IOC innen
15.04.2010.
Gerhard Heiberg og generalsekretæren orienterte Idrettstyret om de samtaler som
Kulturministeren og de selv hadde med IOC-president Jacques Rogge i sakens anledning
under vinter-OL i Vancouver 2010. IOC er tydelige på at de ønsker en norsk søknad om YOG
2016. Dette ble ytterligere bekreftet av Heiberg, som også kunne opplyse at IOC vil være
villige til å gå i nærmere møter med Norge om spørsmål relatert til bl.a. øvelsesprogram og
IOCs økonomiske bidrag, dersom det fattes et vedtak om at NIF og Lillehammer kommune
vil gå videre i prosessen etter 15.04.2010.
Idrettsstyret vektlegger at dette er et positivt arrangement, som vil ha gunstige merverdier for
norsk idrett dersom Norge blir arrangør. Det ble i så måte bl.a. pekt på mulighetene for å
kople den nødvendige videreutviklingen av Olympiaparken inn mot arbeidet med å få
kostnadskrevende anlegg over statsbudsjettet, en ytterligere satsing på ungdommen som en
idrettspolitisk målgruppe, og muligheten for å knytte nye og tette relasjoner inn mot IOC. Et
underliggende element for at NIF og Lillehammer kommune skal gå videre i
arbeidsprosessen, er at Kulturdepartementet gir positive signaler på at de er villige til å
behandle politisk de nødvendige statlige garantier som IOC krever, innen søknadsfristen som
er 15.11.2010.

Vedtak:
Det arbeidet NIF har påstartet basert på vedtak i IS-sak 218 i møte nr. 30, videreføres på de
allerede gitte premisser.
Spørsmålet om hvorvidt NIF sammen med Lillehammer kommune offisielt skal tilkjennegi en
ambisjon om å levere en søknad om arrangementet til IOC, avgjøres av Idrettsstyret senest
15.04.2010.

Sak 331: Finansiering av IKT
Ass. Generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken. Det ble vist til IS-sak nr. 294 i IS-møte
nr. 28 (2007-2011), IS-sak 319 i IS-møte nr. 30 (2007-2011), og til sak I i presidentskapets
møte 04.03.2010.
Etter gjennomførte anbudsrunder i 2009 i regi av NFF, samt oppfølgende kontroller i
markedet av NIF, var det på IKT-styringsgruppemøtet 02.12.2009 enighet om at NIF IT er
den gunstigste leverandør av kontorstøttesystemer for idretten, og at NIF IT skal videreføre
leveransene i 2010. For de samlede kontorstøttesystemene, inklusive kommunikasjon og
sikkerhet, er det full enighet om å fakturere kundene fullt ut, og kostnadsnivået er akseptert.
Idrettsstyret vedtok for øvrig 19.01.2010, i tråd med IKT styringsgruppes anbefalinger,
prinsippene for disponering av grunnfinanseringen innenfor IKT-budsjettet (IS møte nr. 30,
sak 319).
Det er oppstått en utfordring for 2010 at særforbundene vil betale en mindre del
av kostnadene til fellesløsninger ved idrettssystemene enn tidligere, og at man forutsetter at
NIF selv finner en løsning for å finansiere differensen på ca. kr. 4.500.000,-.
Generalsekretæren har av denne grunn sett det nødvendig å løfte spørsmålet opp til
idrettspolitisk behandling i Idrettsstyret.
Vedtak:
1. Idrettsstyret er opptatt av at organisasjonsleddene stimuleres til å ta i bruk gode
løsninger for å lette det administrative arbeidet sentralt og lokalt i tråd med felles IKTstrategi.
2. Spørsmålet om gjenstående finansiering av de nasjonale idrettsdatabasene og felles
idrettssystemer i 2010 tas opp med særforbundene på politisk nivå.
3. Idrettsstyret ber Generalsekretæren utrede modeller for å fellesfinansiere drift og
vedlikehold av de systemene som er felles for idretten i 2011, slik at foretatte investeringer
i databaser og systemer kommer til størst mulig nytte på en kvalitativ og effektiv måte i
organisasjonen for fremtiden.
O-sak A: Status Idrettens regionale kompetansesentre
De respektive daglige lederne i henholdsvis Kompetansesenteret for idrett i Agder (KIA) og
Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI), Solveig Pedersen og Torstein Ingvaldsen,
presenterte status for det faglige arbeidet i sine kompetansesentre.
KIA har et særlig fokus på å gjennomføre og å utvikle gode aktivitetsfaglige tilbud til
idrettstalenter i Agderfylkene, samt gjennom prosjektet ”Aktiv ungdom med overskudd” å
arbeide med kostholdsrelaterte utfordringer i idretten. Dette i et nært samarbeid med
prosjektet ”Sunn Jenteidrett”.
Organisasjonssjef i Vest-Agder Idrettskrets, Terje Larsen, orienterte Idrettsstyret om at
Agderkretsene på sikt, og i forbindelse med en evt. sammenslåing av disse, så vil det være
naturlig å legge sin totale kompetansevirksomhet til KIA.

IKI har et særlig fokus på å utvikle regionale kompetanseknutepunkt i partnerskap med andre
sentrale regionale og lokale aktører. Det ble i så måte vist til de konkrete resultatene i NordGudbrandsdalen og i Sør-Østerdalen. Sentrale aktører i dette arbeidet er kommuner,
fylkeskommunene, høgskoler, idrettsråd, idrettskretsene, forsvaret, skolen og ulike regionråd
på Innlandet. Gjennom disse knutepunktene er det et hovedmål å etablere strukturer med
varighet og høy kompetanse, som gjennom økonomisk kryssfinansiering bidrar til å utløse
friske midler til idretten på Innlandet kommunalt, fylkeskommunalt og fra andre institusjoner,
som ellers ikke ville ha vært tilgjengelig for innlandsidretten.
Det ble opplyst at flere særidretter også har etablert et samarbeid inn mot IKI. Blant annet er
Norges Orienteringsforbund og Norges Skiskytterforbund proaktive i så henseende.
De to regionale kompetansesentra ble etablert av NIF i samarbeid med de aktuelle
fylkeskommunene, i forsøk på å styrke arbeidet med utvikling av felles
idrettskompetansetiltak regionalt og lokalt. Modellutviklingen har en 3-årig tidshorisont i
første fase.
Både KIA (først og fremst) og dernest IKI vil nå gå inn i en fase med både videre
modellutvikling, tiltaksutvikling og evalueringsarbeid, samt at det vil bli sett på
finansierings-, eierskaps- og styringsmessige mulige løsninger for fremtidige driftsformer.
(KIA fra og med 2011 og IKI fra og med 2012).

O-sak B: Helhetlig visuell profil
Lene Stølen fra Dinamo og NIFs kommunikasjonssjef, Per Tøien, innledet til saken, basert på
tidligere presentasjoner for Presidentskapet, ref sak E i presidentskapsmøte 14.10.2009 og
sak G i presidentskapsmøte 04.03.2010..
Idrettsstyret ble orientert om det fremlagte forslaget til NIFs helhetlige visuelle profil.
Arbeidet med dette har pågått siden sommeren 2009.
Målet for arbeidet er å finne et helhetlig, enhetlig, overordnet og felles gjenkjennelig system
for NIFs visuelle profil, samt bl.a. gjennom dette å øke organisasjonens kommersielle verdi,
og bidra til å modernisere og effektivisere den teknologiske bruken av NIFs profil.

Idrettsstyret stilte seg positiv til det arbeidet som ble fremlagt, og understreket at god
kommunikasjon og planlegging for en konvertering er viktig for at dette skal gi en fin
overgang både innad i organisasjonen og i det eksterne rom.
Generalsekretæren ble bedt om å orientere Presidentskapet etter hvert som arbeider nå skrider
frem.
O-sak C: Miljøfyrtårnsertifisering av NIFs administrasjon
Spesialrådgiver Magnus Sverdrup orienterte i saken. Det vises til IS-sak nr. 308 i IS-møte nr.
29 (2007-2011).

Arbeidet med å miljøfyrtårnsertifisere NIFs administrasjon på Ullevål Stadion er nå i gang.
Målet er at arbeidet skal være sluttført medio 2010.
O-sak D: Idrettsstyrets seminar 15. – 17. april
Ass. Generalsekretær, Øystein Dale, orienterte i saken. Det ble vist til IS-sak nr. 321 i IS-møte
nr. 30 (2007-2011) og til sak K i presidentskapsmøtet 04.03.2010.
Idrettsstyret diskuterte det skisserte programutkastet for Idrettsstyrets seminar 15. – 17. april
2010 i Oslo. Det overordnede målet for seminaret er at Idrettsstyret får diskutert større
overordnede idrettspolitiske saker, samt å gjennomføre en god forberedelse til NIFs ledermøte
28. – 29. mai 2010 i Tromsø.
Innspillene som kom fra Idrettsstyret til det skisserte programutkastet vil bli hensyntatt ved
endelig programutforming. Spesielt var Idrettsstyret opptatt av tilstedeværelse fra sentrale
rikspolitikere, og ba administrasjonen å arbeide videre med å få til det.

O-Sak E Sluttrapport Sportsadministrative systemer
Daglig leder i NIF IT, Inge Halvorsen, informerte i saken.
Halvorsen ga Idrettsstyret en gjennomgang av hva Sportsadmin er, med fokus på selve
systemet og prosjektet og dets organisering.
Prosjektet har i all hovedsak gått veldig bra, selv om virksomhetsoverdragelsen fra
Edda Digital var krevende i forhold til NIFs egen kompetanse på
overføringstidspunktet. Teknologioppgraderingen ble gjennomført innenfor den tidsrammen
som ble skissert for Idrettsstyret i 2008. Den ekstraordinære utviklingsorganisasjonen, som
ble etablert sommeren 2008, er nedbemannet i.h.t. planen pr. 31.12.2009. Prosjektet har gitt
gode læringseffekter for NIF-IT.
Det har vært en god dialog med særforbundene gjennom ulike fora, og det har vært en konkret
brukerinvolvering helt ut i klubbleddet i norsk idrett. Tilbakemeldingene fra brukerne av
Sportsadmin har blitt markert bedre det siste året. Særlig gjelder dette tjenestene knyttet til
”arrangement” og ”min idrett”. Måloppnåelsen for prosjektet er god, selv om det gjenstår en
del utvikling sammen med Mamut før det nasjonale medlemsregisteret er ferdig etablert med
funksjonalitet for den lokale medlemsadministrasjon. Dette skal være på plass før 2011.
Det er gjennom dette prosjektet utviklet en stabil og moderne driftsplattform, som naturlig vil
kunne danne basis for å videreutvikle IT-relaterte behov i klubb og forbund. Det
er gjennomført en rekke prosjekter og tiltak for å øke driftsstabiliteten etter overtakelsen av
systemene fra Edda. I dag er det meget høy oppetid på de sentrale systemene.
På spørsmål rundt kjøp fra eksterne, som alternativ til eget eierskap av systemene, ble
det orientert om at NIF allerede kjøper en rekke standard støttesystemer fra eksterne partnere.
Nå følger man imidlertid prinsippet om at idretten må ha eierskap og full kontroll

med idrettens kjernesystemer og nasjonale medlemsdatabaser (SportsAdmin). Dette har sin
bakgrunn i erfaringene med n3sport og etterfølgende partnere.
O-sak F: Status momssakene
2. visepresident orienterte Idrettsstyret i saken.
Det ble vist til høringsbrev fra Finansdepartementet vedr. forslag om utvidet
merverdiavgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet datert 16.02.2010 (høringsfrist 16.03.2010),
og fra Kulturdepartementet (KUD) vedr. kompensasjon for merverdiavgift for frivillige
organisasjoner datert 19.02.2010 (høringsfrist 22.03.2010), samt til brev fra KUD vedr.
innføring av ordning for kompensasjon for merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg datert
17.02.2010.
For å sikre en god involvering og for å innhente nødvendige innspill fra organisasjonen, ble
det avholdt et plenumsmøte i NIFs regi 09.03.2010, hvor alle særforbundene og
idrettskretsene ble invitert på politisk og administrativt nivå. I tillegg har det blitt avholdt
separate møter med særforbund som er særskilt eksponert i saken, herunder Norges
Fotballforbund (NFF), Norges Golfforbund (NGF), Norges Skiforbund (NSF) og
Fleridrettsforbundet (v/ Friskis & Svettis).
Innspill fra organisasjonen vedr. momskompensasjon for idrettsanlegg, er tatt opp med
Kulturdepartementet i egne møter (anleggsmoms er ikke en høringssak).
Når det gjelder høringsbrevet fra KUD datert 19.02.2010 vedr. vare- og tjenestemoms, så har
NIF sendt et svarbrev til KUD datert 19.03.2010. Idrettsstyret tok dette svarbrevet til
orientering.
I saken om utvidet merverdiavgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet (såkalt ”kulturmoms”),
så har NIF hatt et eget møte med NFF den 22.03.2010. Sammen med NFF og NGF har NIF
utarbeidet et utkast til svar på Finansdepartementets brev av 16.02.2010, hvor
hovedinnvendingen er at idretten går imot kravet om å dokumentere 80 % frivillighet. NIF
ønsker videre at Finansdepartementet dokumenterer regneeksemplene som ligger til grunn for
konklusjonene i brevet av 16.02.2010, og idretten påpeker at det må være frivillig å gå inn i
ordningen. Idrettsstyret tok utkastet til svarbrev til orientering, og dette vil således bli
oversendt Finansdepartementet 24.03.2010.
Idrettstyret uttrykte positiv tilfredshet med det arbeidet som de involverte fra Idrettsstyret og
fra NIFs administrasjon har gjort i saken.
O-sak G: Tingsammensetningsgruppens arbeid
2. visepresident orienterte Idrettsstyret om status for arbeidet i Tingsammensetningsgruppen.
Gruppas foreløpige hovedkonklusjoner ble presentert og diskutert.

Denne saken vil bli diskutert videre under Idrettsstyrets seminar 15.-17. april 2010, og vil bli
egen sak i IS-møte nr. 32 (2007-2011), før saken tas opp til diskusjon på NIFs ledermøte i
Tromsø 28.-29. mai 2010.
O-sak H: Langsiktig finansiering
Denne saken diskuteres nærmere under idrettsstyreseminaret 15. – 17. april 2010.
O-sak I: NIFs styremedlem Antidoping Norge
Generalsekretæren orienterte i saken, med henvisning til sakens behandling i Presidentskapets
møte 01.10.2009. Valgerd Svarstad Haugland har nå takket ja til å være styremedlem i
Antidoping Norge, som utpekt representant fra NIF.
KUD og NIF oppnevner tre representanter hver til stiftelsens styre. Svarstad Haugland
kommer da i tillegg til de to tidligere NIF-oppnevnte styrerepresentantene, Inggard Lereim
(nestleder) og Randi Gustad.
O-sak J: EUs idrettsprogram
Generalsekretæren orienterte Idrettstyret i saken.
NIF vil ha en dialog med Kulturdepartementet med tanke på å komme med relevante innspill
på vegne av norsk idrett, til EUs idrettsprogram.
O-sak K: Idrettsstyrets representasjon
Idrettsstyremedlem, Terje Wist, orienterte Idrettsstyret om at han som kontaktperson for
Norges Fotballforbund av personlige årsaker ikke hadde anledning til å representere NIF på
Fotballtinget på Lillestrøm første helgen i mars 2010.
Idrettspresidenten ba idrettsstyremedlemmene om å prioritere Idrettsstyrets seminar
15.-17.04.2010.
Idrettsstyremøte nr. 31 (2007-2011) ble avsluttet kl. 17.00.
Deretter fulgte ”Åpen time”.

