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Jorodd Asphjell, Kristin Kloster Aasen (unntatt sak 215), Tom Tvedt (unntatt sakene 215, 216,
218, 221, 222, 223, 224, samt O-sakene B og I), Anne Irene Myhr, Astrid Waaler Kaas, Marcela
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Geir Johannessen, Inge Andersen, Magnus Sverdrup (referent).
Fravær: Børre Rognlien, Tormod Tvare, Gerhard Heiberg
1. visepresident Jorodd Asphjell åpnet IS-møte nr. 28 (2011-2015) kl. 16.15.
Møtet var vedtaksført.

Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn i saklisten.

Sak 215: Protokoll og referat
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte nr. 27 (2011-2015) med de endringer som fremkom
i møtet.
Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøtet 19.11.2013 til orientering.

Sak 216: Revidert sammensetning til NIFs politiske utvalg
1. visepresident innledet til saken.
Det ble i IS-sak 182 i IS-møte nr. 23 (2011-2015), vedtatt å revidere
sammensetningen av NIFs politiske anleggsutvalg, integreringsutvalg og forskningsutvalg.
Leder av Anleggsutvalget, 1. visepresident Jorodd Asphjell, redegjorde for at det på bakgrunn
av at to utvalgsmedlemmer ikke lenger innehar det vervet de hadde da de trådte inn i utvalget,
vil det bli gjort endringer i sammensetningen av anleggsutvalget. I tillegg ønsker
idrettsstyremedlem Kirsti Skog av praktiske årsaker å tre ut av utvalget. Hun vil også bli
erstattet. Generalsekretæren vil, sammen med utvalgslederen, følge opp overfor aktuelle
særforbund og idrettskretser i saken, og nye medlemmer til anleggsutvalget vil bli fremmet til
Idrettsstyret.
Leder av Forskningsutvalget, idrettsstyremedlem Oddvar Johan Jensen, så ingen grunn til å
gjøre endringer i sammensetningen av dette utvalget. Det kunne dog være aktuelt å supplere
utvalget med én representant. Det vil bli gjort en løpende vurdering av dette, og
generalsekretæren vil i så fall komme tilbake til Idrettsstyret i saken.
Leder av Integreringsutvalget, idrettsstyremedlem Marcela Montserrat Fonseca Bustos, så
ingen grunn til å gjøre endringer i sammensetningen av dette utvalget.

Idrettsstyret var for øvrig enige om at representanter fra NIFs administrasjon kan sitte som
representanter i NIFs politiske utvalg, så lenge generalsekretæren og Idrettsstyret godkjenner
dette.
Videre var Idrettsstyret enige om at de særforbundene eller idrettskretsene som har
representanter i NIFs politiske utvalg, selv også skal kunne vurdere hvorvidt «deres»
representanter skal fortsette eller ikke.
Folkehelseutvalget, ledet av idrettsstyremedlem Astrid Waaler Kaas, vil bli evaluert medio
2014; etter at idrettens folkehelsestrategi er endelig vedtatt.
Vedtak:
Idrettsstyret sluttet seg til de vurderinger og konklusjoner som lederne av NIFs politiske
utvalg gjorde relatert til sammensetning av sine utvalg.
Generalsekretæren fikk mandat til operativt å følge opp endringene i sammensetningen av
utvalgene..

Sak 217: Idrettsstyrets møter 1. halvår 2014
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok å avholde idrettsstyremøter på følgende datoer 1. halvår 2014:
- Mandag 20. januar, Oslo
- Mandag 3. mars, Oslo
- Mandag 28. april, Oslo
- Torsdag 22. mai, Bergen
- Torsdag 26. og fredag 27. juni, Nord-Norge
- Onsdag 3. og torsdag 4. september (sted bestemmes senere)

Sak 218: Tiltaksplan for bekjempelse av doping
Leder av NIFs juridiske seksjon, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken.
Idrettsstyret fattet i Idrettsstyremøte nr. 19 (2011-2015) i sak 158 vedtak
om å opprette et utvalg som skal utarbeide en samlet plan for bekjempelse av
doping i idretten.
Med hjemmel i vedtaket, oppnevnte NIFs generalsekretær et utvalg med representanter fra
følgende organisasjoner/utvalg/organisasjonsledd/avdelinger, som selv har utpekt sin
representant til utvalget:
 Norges idrettsforbund/idrettskretsene:
- Fra Olympiatoppen; Helge Bartnes, utviklingssjef, og Tore Øvrebø,

-

toppidrettssjef
Fra Utviklingsavdelingen: Arnfinn Vik, ass. utviklingssjef
Fra Kommunikasjonsavdelingen: Per Tøien, kommunikasjonssjef
Fra juridisk seksjon: Henriette Hillestad Thune, juridisk sjef
Fra Stiftelsen Antidoping Norge: Anders Solheim, daglig leder
Fra NIFs utøverkomité: Kjartan Haugen, leder
Fra Akershus Idrettskrets: Vidar Bøe, styremedlem, og Johan Conradson,
rådgiver/adm. nestleder


-

Særforbundene:
Fra Norges Cykleforbund: Bjørn Sætre, generalsekretær
Fra Norges Amerikanske Idretters Forbund: Tone Sparby, generalsekretær
Fra Norges Skiforbund: Ingvild Bretten Berg, organisasjonssjef
Fra Norges Bandyforbund: Lars Bunæs, konsulent/National Team Coordinator
Fra Norges Friidrettsforbund: Kjetil Hildeskor, generalsekretær
Fra Norges Fotballforbund: Rune Nordhaug, fagansvarlig klubblisens
Fra Norges Styrkeløftforbund: Morten Novum, president

Det foreligger nå et utkast til handlingsplan, i 49 punkter. Denne blir nå sendt på høring til
særforbundene, idrettskretsene, NIFs utøverkomité og Stiftelsen Antidoping Norge, med
høringsfrist 01.03.2014.
Utarbeidelsen av utkast til handlingsplan for bekjempelse av doping må sees i lys av det
engasjement som NIF har vist i antidopingarbeidet i inneværende tingperiode, herunder i
relasjon til revideringen av WADA-koden og til samarbeidet med Antidoping Norge med den
landsomfattende holdningskampanjen «Ærlig Talt».
Vedtak:
Idrettsstyret ba generalsekretæren sende utvalgets anbefalinger på høring til særforbundene,
idrettskretsene, NIFs utøverkomité og Antidoping Norge, med høringsfrist 01.03.2014.

Sak 219: Idrettens folkehelsestrategi
Idrettsstyremedlem og leder av NIFs folkehelseutvalg, Astrid Waaler Kaas, og NIFs leder for
kommunikasjon og samfunnskontakt, Per Tøien, innledet til saken.
Bakgrunnen for saken er at Idrettsstyret i IS-sak 119 i IS-møte nr. 13 (2011-2015) besluttet å
nedsette et utvalg med representanter fra Idrettsstyret, idrettskretsene, særforbundene,
idrettsrådene og NIFs administrasjon for å lage en overordnet strategi for idrettens
folkehelsearbeid.
Strategien, «Aktiv inspirasjon», foreslås det tre hovedinnsatsområder:
1. Påvirke til et mer fysisk aktivt samfunn.
2. Få flere i aktivitet innenfor norsk idrett.

3. Tilrettelegge for de idrettslag som reelt ønsker å jobbe med folkehelse.
Strategien viser til at idrettens folkehelsearbeid må skje på noen sentrale premisser:
 Det er idrettslagene som leverer aktiviteten i idrettsorganisasjonen.
 Tiltak som iverksettes må ha et behov, og være bærekraftig på sikt.
 Merverdiene for folkehelse må være effekten av idrett og fysisk aktivitet, ikke som
egne mål for idretten.
 Dersom det er tiltak ovenfor målgrupper som ordinært ikke er idrettslagets, må tiltaket
finansieres over andre budsjetter enn spillemidlene.
 Idretten må være en troverdig og tydelig aktør ovenfor det offentlige når det gjelder
hva idretten kan bidra med.
 Idrettens regler og verdier skal uansett ligge til grunn, også innenfor dette arbeidet.
Idrettsstyret mente at det har vært gjort en meget god jobb med dette høringsutkastet til en
folkehelsestrategi for norsk idrett. Finansieringen av folkehelsearbeid, både innenfor og
utenfor idrettsorganisasjonen, må finne sin logikk utenfor spillemidlene. Det blir viktig at
organisasjonen nå får mulighet til å komme med innspill til strategien gjennom en
høringsrunde. Strategien vil bli diskutert på NIFs ledermøte 23. - 24.05.2014, og deretter bli
endelig behandlet av Idrettsstyret i juni 2014.
Vedtak:
«Aktiv inspirasjon», strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn, sendes ut på
høring i organisasjonen med høringsfrist 14.03.2014. Strategien diskuteres på ledermøtet
2014, og Idrettsstyret behandler den endelige strategien i sitt styremøte ultimo juni.
Idrettsstyret ber om at det i tillegg til en generell tilbakemelding på hele strategien gis
tilbakemelding på innsatsområder og forslag til mål for innsatsområdene.
Idrettsstyret ber også om forslag til prosjekter som bør anbefales innen innsatsområde
2 og 3.

Sak 220: OL/PL 2022
2. visepresident, Kristin Kloster Aasen, innledet til saken, og redegjorde for
forhandlingsprosessen med Oslo kommune relatert til en samarbeidsavtale for det videre
arbeidet med OL/PL 2022-prosessen. 2. visepresident har ledet forhandlingene fra NIFs side.
Det har under hele forhandlingsperioden ligget til grunn at norsk idrett og Oslo kommune
rent faktisk må være likeverdige samarbeidspartnere i vårt felles prosjekt. OL/PL 2022prosjektet er avhengig av respekt for prinsippet om «equal partners» i fortsettelsen. Dette er
tydelig adressert fra Idrettsstyret ved flere anledninger.

Idrettsstyret ba NIFs forhandlingsutvalg arbeide videre med avtaleutkastet, i henhold til de
påpekninger Idrettsstyret ga. For NIF er det av stor betydning å understreke at vi, som
nasjonal olympisk og paralympisk komité i Norge, og som en medlemsorganisasjon i IOC og
IPC, har et særskilt delegert ansvar i en slik OL/PL-prosess. Dette er et ansvar NIF også har
på vegne av våre 54 særforbund, 19 idrettskretser og 12000 idrettslag landet rundt.
For NIF er det særlig viktig at følgende faktiske forhold relatert til enhver olympisk komités
ansvar i forbindelse med søknadsarbeidet for og gjennomføringen av et OL/PL:
 NIF skal føre oppsyn med og er ansvarlig for alle kommunens handlinger og
opptreden i søknadsprosessen (ref. IOCs Charter Rule 33 Bye-law 1.4).
 NIF er ansvarlig for at kommunen i søknadsprosessen opptrer i samsvar med IOCs
Rules of Conduct, IOCs Charter, og IOCs Code of Ethics (ref. IOCs Rules of Conduct
artikkel 1 og 2).
 Både NIF og Oslo Kommune må garantere for at OL blir arrangert iht. de krav IOC
stiller (ref. IOCs Charter Rule 33 Bye-law 1.2).
 Både NIF og Oslo Kommune inngår Host City-avtale med IOC dersom vi tildeles
Lekene (ref. IOCs Charter Rule 33 Bye-law 3.3).
 NIF og Oslo Kommune arrangerer OL og Paralympics sammen (ref. IOCs Charter
artikkel 35).
 NIF påtar seg like store latente forpliktelser som Oslo Kommune (ref. IOCs Charter
artikkel 36).
 NIF er forpliktet til å bevare sin autonome stilling mv (ref. IOCs Charter artikkel 27).
De ovennevnte forhold vil bli tatt opp fra NIFs side i neste møte i Søkerkomiteen 17.12.2013.
Oslo kommune har fra politisk nivå bekreftet at de vil ta et økonomisk medansvar for
Norway House i Sochi. Norway House blir et viktig møtested under OL/PL, hvor Norge og
norsk idrett kan promoteres på en god måte.
Vedtak:
1. Idrettsstyret gir presidentskapet mandat til å sluttføre samarbeidsavtalen mellom
Oslo kommune og NIF om det videre søknadsarbeidet. Samarbeidsavtalen skal gjelde
inntil en formell organisasjonsstruktur er etablert mellom partene.
2. Idrettsstyret understreker viktigheten av at samarbeidsavtalen mellom partene
gjennomgående gjenspeiler det ansvar og de plikter IOC og IPC, gjennom sine
regelverk, pålegger NIF som nasjonal olympisk og paralympisk komité under hele
søknadsprosessen og under gjennomføringen av de olympiske og paralympiske leker.
Tilsvarende skal legges til grunn ved etableringen av en formell organisasjonsstruktur
mellom partene.

3. Idrettsstyret understreker viktigheten av at samarbeidet mellom partene må følge
NIFs regelverk, herunder NIFs grunnverdier som norsk idrett identifiseres med
nasjonalt og internasjonalt.

Sak 221: Status i arbeidet med nasjonal handlingsplan mot kampfiksing
2013-2015 og forslag om felles nordisk innsats mot kampfiksing
Ansattes representant i Idrettsstyret, Geir Johannessen, innledet til saken.
NIF har sammen med Norges Fotballforbund, Norsk Tipping AS, Lotteri- og
stiftelsestilsynet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kulturdepartementet
utarbeidet en nasjonal handlingsplan mot kampfiksing (ref. IS-sak 138 i IS-møte nr. 16,
2011-2015). Gjennom handlingsplanen har NIF vedtatt å gjennomføre en spørreundersøkelse
for å kartlegge kunnskap, holdninger og omfang av kampfiksing i norsk idrett.
Spørreundersøkelsen er nå gjennomført av Ipsos MMI med deltakelse fra 2108 respondenter
med utøvere, dommere og trenere i noen utvalgte idretter. Her fremkommer bl.a. at et flertall
mener at utdanning om problemet med kampfiksing for ledere, dommere og
trenere vil være et godt tiltak.
På Nordisk møte på Grønland 28.-29.09.2013 la det danske idrettsforbundet (DIF) frem et
forslag om fem felles prinsipper de nordiske landene skal bli enige om i kampen mot
kampfiksing. Målet er at de nordiske landene skal få mest mulig innflytelse på
hvordan idretten internasjonalt skal drive sin kamp mot kampfiksing. De fem prinsippene er:
1. The Nordic Sports Organisations call for sports organisations around the globe to
implement laws, regulations or targetted initiatives, which are meant to fight and limit
match fixing internally in sports own organisations.
2. The Nordic Sports Organisations support the work taking place in the European
Council on negotiation a convention on the fight agianst match fixing, because these
are the international negotiations, which have gained support from most stakeholders
including the IOC, when it comes to find possible binding initiatives on he fight
against match fixing.
3. The Nordic Sports Organisations opposes that the international fight against match
fixing will take place in a new international organisation using WADA as a model.
The Nordic Sports Organisations agree that the fight against match fixing
internationally best can take place by using special forces within Interpol and
Europol, because match fixing often is carried out by criminal elements, requiring
police authorities to fights these criminals.
4. The Nordic Sports Organisations support that an EU regulation on online gambling,
should force betting companies to participate in a European wide monotoring of all

sports bets. Furthermore the Nordis Sports Organisations support that an EU
regulation will limit the type of bets, which can be offered by betting companies,
because that will be an important step to secure an efficient fight on spot fixing and
limit the possibilities for criminal organisations to recruit athletes to engage in more
severe match fixing.
5. The Nordic Sports Organisation will coordinate their international work related to
the fight against match fixing by holding a yearly meeting between the political and
administrative people, who are responsible for working with the fight against match
fixing.

Idrettens arbeid mot kampfiksing er svært viktig. Organisert kampfiksing er et globalt
problem som truer folks tillit til idretten og til idrettens kampsystemer. Dette er en viktig
kamp også med tanke på den tillit som Norsk Tipping er helt avhengig av blant sine kunder.
Enerettsmodellen, som Norge har for spillmarkedet, er et av de viktigste redskapene Norge
har for å unngå kampfiksing i Norge, gjennom alle de kontrollsystemer og sikkerhetstiltak
som Norsk Tipping har utviklet.
Idrettsstyret sluttet seg til de fem ovennevnte prinsippunktene, og understreket at kunnskap
om problemet må løftes inn i idrettens egne utdanningsprogrammer.
Vedtak:
1. Idrettsstyret tar status i arbeidet med nasjonal handlingsplan mot kampfiksing
2013-2015 til etterretning.
2. Idrettsstyret slutter seg til de fem punktene om felles prinsipper for å få mest mulig
innflytelse på hvordan idretten internasjonalt skal drive sin kamp mot kampfiksing fra
Nordisk møte på Grønland 28.-29. september 2013.

Sak 222: Opptak av ny idrett i Norges Svømmeforbund
1. visepresident innledet til saken.
I henhold til NIFs lov § 6-3 skal Idrettsstyret godkjenne opptak av nye idretter.
Norges Svømmeforbunds (NSF) ting vedtok 19.-21.04.2013 å opprette et eget grenutvalg
for Open Water, og har søkt Idrettsstyret om godkjenning av opptak av denne idretten. Open
Water er organisert under det internasjonale svømmeforbundet (FINA), og NSF er den
landsomfattende organisasjonen som organiserer Open Water i Norge.
Søknaden gjelder en VM- og OL-gren innenfor svømming, og som etter NSFs mening
oppfyller alle kriteriene i NIFs lov § 1-2. I tillegg har NSF opplyst at idretten skiller seg
vesentlig fra de øvrige idrettene som NSF organiserer, og at den bringer inn nye medlemmer
til organisasjonen. Videre fremgår det at NSF er den landsomfattende organisasjonen som

organiserer Open Water i Norge, og at det er FINA som organiserer Open Water
internasjonalt. NSF er medlem av FINA.
Idrettsstyret anser at Open Water oppfyller kravet etter NIFs lov til å være en ny idrett
innenfor organisasjonen.
Ved Idrettsstyrets godkjenning blir den nye idretten en formell idrett organisert innenfor NIF.
Godkjenningen gir imidlertid ikke automatisk rett til grentilskudd etter tilskuddsmodellen.
For å oppnå grentilskudd må idretten i tillegg oppfylle flere kriterier, blant annet et
minimumskrav til antall idrettslag og medlemmer.
Vedtak:
Idrettsstyret godkjenner opptak av idretten Open Water i Norges Svømmeforbund,
jf. NIFs lov § 6-3.

Sak 223: Spillemidler til utstyr
1. visepresident innledet til saken.
Godkjent søknadsbeløp innmeldt fra idrettsorganisasjonen ble i 2013 kr. 49,7 millioner. Dette
er en økning på kr. 16,4 millioner sammenliknet med 2012. Av dette ble det for 2013 søkt om
17,9 millioner kroner til prepareringsutstyr for skiløyper. Det vil bli satt av inntil
kr. 2.000.000,- til Norges Skiforbund, og det er fra dette beløpet Skiforbundet må tildele evt.
midler til dette spesifikke formålet.
Dersom Kulturdepartementet ikke øker sitt bidrag til ordningen, vil klubbene fra 2014 kun få
tildelt rundt 50 prosent av godkjent søknadsbeløp. Idrettsstyret vil derfor følge opp overfor
KUD at rammene til utstyrsordningen må økes i fremtiden.
Stortinget bevilget i 2010 Kr. 1.000.000,- til ekstra tilskudd til kjøp av utstyr beregnet for
personer med nedsatt funksjonsevne. Etter avtale med Kulturdepartementet inngår disse
midlene i utstyrsordningen, og skal brukes til å øke tilskuddene for kjøp av utstyr beregnet for
personer med nedsatt funksjonsevne til 50 prosent av kostnaden. Alle årets søknader om kjøp
av slikt utstyr vil få tildelt 50 prosent.
Denne saken har vært behandlet i NIFs anleggsutvalg. Utvalget har overlevert sin innstilling
til NIFs generalsekretær.
Vedtak:
Generalsekretæren gis fullmakt til å utarbeide en konkret innstilling til Kulturdepartementet
basert på vedtatte retningslinjer og følgende prioriteringer:
1. I tråd med vedtatte retningslinjer tildeles inntil 5 prosent av tilgjengelige midler til
særforbund for kjøp av utstyr i egen regi, eventuelt overskytende beløp fordeles til
klubber.

2. Klubber som søker via Norges Skiforbund tildeles til sammen Kr. 2.000.000,uavhengig av samlet søknadsbeløp.
3. Alle særforbund, med unntak av Norges Skiforbund, og alle idrettskretser gis samme
prosentvise tilskudd beregnet ut i fra godkjent søknadsbeløp.

Sak 224: Kreditt i konsernkontoordningen
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.
På lik linje med tidligere år må NIF søke om en kreditt i konsernkontoordningen. NIF vil
kunne ha et udekket likviditetsbehov på ca. kr. 35.000.000,- ved utgangen av januar
måned 2014. Bakgrunnen for dette likviditetsbehovet er at spillemidlene for 2013 kan først
blir utbetalt i månedsskiftet januar/februar, mens NIF har løpende driftskostnader i hele
januar måned. I tillegg er det slik at momskompensasjonen først utbetales til NIF medio
desember, det er gjort betydelige forskuddsbetalinger relatert til OL/PL i Sochi 2014, og det
er foretatt vesentlige investeringer/kapitalbindinger på IT-området.
Kredittrammen slettes så snart NIF har mottatt spillemidlene for 2014 fra KUD.

Vedtak:
Idrettsstyret gav generalsekretæren fullmakt til å innvilge NIF en kredittramme i
konsernkontosystemet med maksimalt kr. 35.000.000,- (kroner trettifem millioner).
Kredittrammen slettes så snart spillemidlene for 2014 er mottatt.

Sak 225: Status organisasjonssaker
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte om organisasjonsmessige utfordringer i
Norges Cricketforbund.
NIF vil følge den videre utviklingen i Cricketforbundet nøye i tiden som kommer, både
relatert til økonomi og til organisasjonsmessige og forbundsdemokratiske spørsmål.
Idrettsstyret understreket at det må avholdes et ekstraordinært forbundsting i
Cricketforbundet i løpet av 1. halvår 2014.
Idrettsstyret gav generalsekretæren mandat til å følge opp denne saken videre.
Vedtak:
1. Idrettsstyret ber Generalsekretæren følge opp Norges Cricketforbund
administrativt i relasjon korrekt organisasjonsarbeid og økonomiforvaltning.

2. Generalsekretæren gis fullmakt til å iverksette nødvendige korrigerende tiltak,
herunder de tiltak som er hjemlet gjennom NIFs lov § 2-3, pkt 1, 2 og 3.
3. Idrettsstyret ba om at generalsekretæren holder presidentskapet fortløpende orientert
om NIFs oppfølging av saken, og om at generalsekretæren kommer tilbake til
Idrettsstyret med denne saken i IS-møte nr. 29 (2011-2015).

Sak 226: Norges Bokseforbund (opprinnelig O-sak M)
Leder av NIFs juridiske seksjon, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken.
Det er tidligere redegjort for ulike problemstillinger knyttet til boksesporten i følgende
IS-møter:
 IS-møte nr. 5, 3. november 2011, O-sak B
 IS-møte nr. 7, 24. januar 2012, O-sak G
 IS-møte nr. 8, 23.-24. februar 2012, O-sak A
 IS-møte nr. 10, 3. mai 2012, sak 101
 IS-møte nr. 13, 22. august 2012, O-sak H
 IS-møte nr. 27, 30. oktober 2013, sak 214
Det Internasjonale Bokseforbundet (AIBA) har vedtatt og implementert enkelte
regelendringer for amatørboksingen (AOB), som er uforenlig med knockoutforskriften i
Norge. Dersom Norges Bokseforbund (NBF) skal kunne utøve sin aktivitet i tråd med AIBAs
regler, må NBF få dispensasjon fra AIBA. Alternativet er at forskriften evt. endres.
Under behandling av IS-sak nr. 214 i IS-møte nr. 27 (2011-2015) hadde NBF ennå ikke
mottatt svar på sin dispensasjonssøknad til AIBA, og det var uklart om IOC vil endre sitt
regelverk knyttet til boksing under OL i samsvar med endringene i AIBAs regelverk. NIF
tilskrev derfor IOC i brev av 07.11.2013 i saken. I svarbrev fra IOC til NIF, datert
11.11.2013, fremkommer det at konkurransereglene for Rio 2016 enda ikke er klare, men at
kvalifiseringssystemene vil bli bekjentgjort i løpet av 1. kvartal 2014.
AIBA har i svarbrev til NBF datert 13.11.2013, bekreftet at de ikke vil gi dispensasjoner fra
det internasjonale regelverket.
NBF har tilskrevet Idrettsstyret i brev av 28.11.2013. I dette brevet spør NBF om
Idrettsstyret vil støtte en dispensasjonssøknad fra NBF til Kulturdepartementet, og senere
støtte en forskriftsendring samt støtte NBF i at det skal kunne følge AIBAs regelverk.
NIF er ikke kjent med at KUD pr. tiden arbeider for å endre den aktuelle forskriften.
Men den nye Regjeringen har i sin regjeringsplattform signalisert at de ønsker å gjøre
proffboksing lovlig i Norge.

Idrettsstyret understreket at eventuelle endringer i knockoutloven eller
sikkerhetsbestemmelsene til loven må vurderes i lys av idrettens verdigrunnlag og de krav
som stilles til den idrettslige aktiviteten, slik dette er definert i NIFs lov §1-2, (1) c).
Skal det etiske grunnlaget for en idrettsaktivitet revurderes, så må Idrettstinget ta stilling til
dette. Derfor må en slik sak adresseres til Idrettstinget. En idrett som endrer karakter må hele
tiden vurderes i lys av eksisterende lovverk.
Videre er det viktig for Idrettsstyret, gjennom dette vedtaket, å understreke at det finnes
kampsportaktiviteter dagens Idrettsstyre ikke ønsker inn i den organiserte idrettsfamilien.
Idrettsstyret kan ikke se at vedtaket som fattes skal være til hinder for gjennomføring av NM i
boksing.
Vedtak:
1. Idrettsstyret stiller seg bak knockoutloven, med de strenge krav til ivaretagelse av
utøvernes helse og sikkerhet som følger av sikkerhetsbestemmelsene til loven. Helse er en av
norsk idretts grunnverdier.
2. I medisinske spørsmål forholder Idrettsstyret seg til etablert medisinsk kunnskap fra
kompetente medisinske fagmiljøer.
3. Når Det internasjonale bokseforbundet vedtar regelendringer i strid med norsk lov, må
norsk lov ha forrang. Idrettsstyret vil derfor støtte Norges Bokseforbund i å kunne arrangere
kamper og mesterskap etter gjeldende norsk lov.
4. Eventuelle endringer i knockoutloven eller sikkerhetsbestemmelsene til loven må vurderes i
lys av idrettens verdigrunnlag og de krav som stilles til den idrettslige aktiviteten, slik dette er
definert i NIFs lov §1-2, (1) c): «…aktiviteten tilfredsstiller de etiske normer idretten i Norge
bygger sin aktivitet på». I siste instans er det Idrettstinget som må ta stilling til hvilke
aktiviteter som tilfredsstiller NIFs lov. Dette gjelder både etablerte idretter som endrer sitt
innhold, og alle nye idretter som ønsker å bli tatt opp i Norges idrettsforbund.

O-sak A: YOG 2016
NIFs spesialrådgiver Magnus Sverdrup orienterte i saken.
LYOGOC AS har i den senere tid gjort flere ansettelser i egen organisasjon, noe som nå gjør
at arbeidet i større grad kan rettes operativt.
IOC og LYOGOC gjennomførte i perioden 21.-24.10.2013 et såkalt «Project Review». Dette
møtet, som ble avholdt på administrativt nivå, hadde som formål å gi IOC en nærmere innsikt
i status på sentrale deler av prosjektet, og gav også mulighet til å få gjort ulike avklaringer fra
LYOGOCs side. Fra NIF var spesialrådgiver Magnus Sverdrup og prosjektansvarlig for
OL/PL 2022 i NIF, Erik Eide, tilstede på deler av møtet. Generalsekretær Inge Andersen

hadde også samtaler med IOCs Olympic Games Executive Director, Gilbert Felli, på
Lillehammer under dette møtet.

O-sak B: Rapport fra Nordisk møte
1. visepresident innledet til saken.
Det nordiske idrettsmøtet ble i år avholdt i Nuuk og Ilulissat på Grønland 27.-30.09.2013. Fra
Idrettsstyret var Oddvar Johan Jensen og Karette Wang Sandbu tilstede.
Under møtet ble det bl.a. gitt informasjon om de svenske planene for et evt. vinter-OL/PL i
Stockholm i 2022.
Av særlig interesse var også presentasjonen av de gode resultatene som dansk idrett, sammen
med den danske regjeringen, har oppnådd på feltet idrett og skole. Her bør det være
læringspunkter også for norsk idrett og for norske myndigheter med tanke på å nå
ambisjonene knyttet til en mer fysisk aktiv skolehverdag.
Videre var arbeidet mot kampfiksing et sentralt tema på møtet (ref. IS-sak nr. 221 i
IS-møte 28, 2011-2015).
NIF vil fortsette å prioritere de nordiske møtene. Nordisk møte 2014 vil bli lagt til Bergen
19.-21.09.2014. Det vil i det videre bli avholdt parallelle møter med de nordiske NPC-er.

O-sak C: Status idrettens verdiarbeid
1. visepresident innledet til saken.
Idrettsstyret har som mål å diskutere verdispørsmål regelmessig med organisasjonen i tiden
frem mot Idrettstinget i 2015. Norsk idrett må ha et aktivt forhold til de verdimessige
utfordringer norsk idrett nå møter i større og større grad. Derfor ber Idrettsstyret om at det
forberedes minimum ett verdispørsmål til hvert Idrettsstyremøte, og at det settes av 30
minutter til disse diskusjonene.
Idrettsstyret ønsker konkret å invitere ulike særforbund inn i idrettsstyremøtene for å
diskutere ulike verdimessige spørsmål og utfordringer. Det vil også være naturlig at enkelte
av de politiske utvalgene har slike verdirelaterte diskusjoner i tiden frem mot Idrettstinget.
Idrettens verdiarbeid og integreringsspørsmål bør være temaer til diskusjon når NIFs
presidentskap møter Kulturminister Thorhild Widvey 10.01.2014.
Det fremstår som tydelig at NIFs samarbeidspartnere i næringslivet er opptatt av
verdispørsmål i idretten, og YOG 2016 er et godt bilde på dette.

O-sak D: Status – tiltak mot økonomisk kriminalitet i idretten
Ansattes representant i Idrettsstyret, Geir Johannessen, orienterte i saken, og presenterte de
grunnprinsipper som generalsekretærens arbeid bygger på i denne saken.
Idrettsstyret har i flere møter behandlet et oversendelsesforslag fra Idrettstinget i 2011 om et
«Idrettens økokrim» fra Oslo Idrettskrets. Sist ble saken behandlet i IS- sak 149 i
IS-møte nr. 18 (2011-2015).
Regnskaps- og revisjonsselskapet BDO har på oppdrag fra NIF gjennomgått våre
eksisterende tiltak for å forebygge økonomisk kriminalitet, og selskapet har foreslått en rekke
endringer og forbedringer. Sluttrapporten fra dette arbeidet ble gjennomgått i et møte mellom
NIF og BDO den 19.09 2013.
Generalsekretærens vurdering er at BDO har presentert en rekke gode forslag, men disse er
omfattende og krever bearbeidelse slik at de anbefalte tiltakene faktisk kan benyttes i NIFsystemet. Den videre prosessen er derfor å bearbeide forslagene og iverksette implementering
av tiltakene i ulike «kanaler» rettet mot idrettslagene.
Oslo idrettskrets er holdt orientert om utviklingen i dette arbeidet.
Generalsekretæren vil komme tilbake på IS-møte nr. 29 med forslag til mer konkrete tiltak
for å forbedre organisasjonens evne til å avdekke økonomisk kriminalitet.

O-sak E: Status – Miljøstrategi – Miljøfyrtårn
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte i saken.
NIFs kontoradministrasjon på Ullevål Stadion er sertifisert i Miljøfyrtårnstiftelsen, og
lisensen gjelder for 3 år ad gangen og utløper 12.10 2013.
For å bli godkjent for en ny 3 års periode, blir NIF sertifisert av en objektiv 3.person, i dette
tilfelle Oslo Kommune, Bydel Nordre Aker.
Det er avtalt at det skal legges til rette for videre dialog rundt samarbeidet mellom Stiftelsen
Miljøfyrtårn og NIF, herunder en eventuell implementering av hovedkontormodellen. Dette
er en «modell» som medfører at NIF blir ansvarliggjort for alle forbunds og alle anleggs
miljøstrategi og mål.
Idrettsstyret understreket at det er viktig at NIF fortsatt har en miljøsertifisering, særlig med
tanke på oppfølgingen av NIFs egen miljøstrategi (vedtatt av Idrettsstyret i IS-sak nr. 422 i
IS-møte nr. 41, 2007-2011) og fordi NIF, som Norges største frivillige bevegelse, må fremstå
med troverdighet og samfunnsansvar relatert til miljø- og klimaspørsmål.

O-sak E: Statsbudsjettet 2014 og Regjeringsplattformen
Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 29 (2011-2015).

O-sak G: Idrett for utviklingshemmede
NIFs ass. utviklingssjef, Arnfinn Vik, orienterte i saken.
Idrettsregistreringen viser at det er ca. 11 000 aktive medlemmer med ulike former for
funksjonshemninger i norsk idrett i dag. NIF anslår at av blant disse, er et sted mellom
3500–4500 personer med en utviklingshemning. Personer med en utviklingshemning har,
siden oppløsningen av Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) i 2007, blitt
organisert gjennom særforbundenes klubber med mål om å skape gode og bærekraftige
aktiviteter med et godt regionalt konkurransetilbud. Noen særforbund har også et nasjonalt
konkurransetilbud. Det er en felles forståelse om at idrettstilbudet til målgruppen først og
fremst er breddeidrett.
Den nye Regjeringen ønsker i sin regjeringsplattform å styrke arbeidet med de
utviklingshemmede i idretten.
NIF har tidligere hatt en samarbeidsavtale med SON, men denne ble kansellert fra NIFs side i
2011 da SON inngikk en markedsavtale med det internasjonale spillselskapet Eurolotto. Det
er viktig å presisere at NIF aldri på noen som helst måte har utestengt utviklingshemmede fra
hverken medlemskap eller aktivitetstilbud i norsk idrett etter at nevnte samarbeidsavtale ble
kansellert. Dette arbeidet har forløpt med uforminsket styrke gjennom idrettens
organisasjonsledd på alle nivåer.
SON organiserer som sin basis reise og opphold til internasjonale Special Olympics
World Games, som arrangeres fjerde hvert år vinter og fjerde hvert år sommer. Dette gjøres i
samarbeid med aktuelle særforbund. Majoriteten av de norske deltagerne i Special Olympics
er medlemmer i norsk idrett, og særforbundene stiller hovedsakelig opp med trenere og
støtteapparat.
SON er i henhold til NIFs lovverk ingen reelt demokratisk medlemsorganisasjon. SON er pr.
i dag direkte underlagt Special Olympics Europe.
For at NIF skal kunne ta opp igjen samarbeidet med SON på et formelt plan må SON bryte
samarbeidet med Eurolotto, og organisasjonen må bli en reelt frittstående demokratisk
organisasjon. Dette synet er det viktig at NIF formidler til den nye politiske ledelsen i
Kulturdepartementet.
Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret i IS-møte nr. 29 (2011-2015) med en
egen sak knyttet til norsk idretts aktivitetstilbud til utviklingshemmede utøvere.

O-sak H: NIFs internasjonale arbeid
1. visepresident innledet til saken.
Generalsekretæren redegjorde nærmere for de internasjonale møteplassene hvor NIF har vært
representert den siste tiden. Generalsekretæren var tilstede i New York 06.11.2013 da FNs
Generalforsamling enstemmig vedtok «Olympic Truce» for vinterlekene i Sochi. Her hadde
generalsekretæren samtaler med bl.a. IOC-president Thomas Bach og IOCs generaldirektør
Christophe de Kepper.
Generalsekretæren var også, sammen med Marit Myrmæl, NIFs representant under EOCs
generalforsamling i Roma. Her presenterte generalsekretæren, sammen med LYOGOCdirektør Tomas Holmestad, status i arbeidet med YOG 2016 på Lillehammer. Det ble valgt et
nytt styre i EOC. Under denne generalforsamlingen hadde også generalsekretæren samtaler
med bl.a. Lord Sebastian Coe (president i den britiske Olympiske Komité, og nytt
styremedlem i EOC).
Idrettsstyremedlem Tom Tvedt, NIFs generalsekretær Inge Andersen og leder av NIFs
internasjonale avdeling, Bjørn Omar Evju, var tilstede da NIF besøkte prosjektet «Olympic
Youth Development Center» i Lusaka, Zambia. NIF bidrar med ressurser til arbeidet på
senteret og samarbeider med IOC om den fremtidige organiseringen og utvikingen av
senteret. NIF høster stor anerkjennelse for dette arbeidet, og det er betydelig mer lokal
bærekraft i dette engasjementet enn hva det har vært tidligere.
Videre redegjorde idrettsstyremedlem Tom Tvedt for WADA-kongressen i JohannesburgørAfrika, i november 2013. Her ble en ny WADA-kode vedtatt, og WADA valgte ny president;
Sir Craig Reedie. Foruten idrettsstyremedlem Tom Tvedt, var NIF representert med
generalsekretær Inge Andersen og juridisk rådgiver Morten Johnsen. I tillegg var både
Antidoping Norge og KUD representert på Kongressen.
Idrettsstyremedlem Marcela Montserrat Fonseca Bustos redegjorde for IPC-kongressen i
Athen. Sir. Philip Craven (GBR) ble gjenvalgt til sin fjerde periode som president for IPC.
Også presidenten i Den europeiske paralympiske komité (EPC), danske John Petersson, ble
valgt inn i IPC-styret. NIF var representert ved Idrettsstyremedlem Marcela Montserrat
Fonseca Bustos, leder for internasjonal avdeling, Bjørn Omar Evju og ass. utviklingssjef
Arnfinn Vik.
Idrettsstyret ønsker at det blir utarbeidet en strategi for hvordan vi kan få flere norske
representanter internasjonalt. Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret i den
anledning.

O-sak I: Diverse økonomisaker
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.

Momskompensasjon 2013:
Lotteri- og stiftelsestilsynet har bekjentgjort at idretten totalt tildeles kr. 361.763.120,- i
momskompensasjon for 2013, mot 236 millioner i 2012. Beløpet for 2013 representerer en
total tildelingsprosent på 68,88%, mot 50% i 2012. Av det totale beløpet til utbetaling til
frivillig sektor, får i 2013 idretten 38,16% - mot 37,6% i 2012.
Regnskapsprognose for NIF 2013:
Prognoseavgivelsen pr. 30.09.2013 fremviste at kr. 3,85 millioner av den frie egenkapitalen
vil benyttes. Dette ble godkjent av Idrettsstyret i IS-sak 205 i IS-møte nr. 27 (2011-2015), noe
som var et direkte resultat av at NIF måtte påta seg et betydelig ansvar i forbindelse med
folkeavstemningen i Oslo. Denne folkeavstemningen kom som et resultat av et budsjettforlik
i Oslo Bystyre. Oslo kommune meldte seg på mange måter nøytral til den folkeavstemningen
de selv hadde vedtatt. NIF valgte å mobilisere, som viste seg å være helt avgjørende for det
positive utfallet folkeavstemningen fikk til slutt.
Pr. tiden ser det ut til at NIF vil ende på pluss/minus 4 millioner i bruk av fri egenkapital i
2014. Dette vil bli endelig fremlagt av generalsekretæren til Idrettsstyret i forbindelse med
behandlingen av NIFs årsregnskap for 2013, første kvartal 2014.
Spillemidler 2014:
NIF har i brev til KUD av 01.10.2013, søkt om spillemidler for 2014, med følgende fordeling
på de ulike postene:
- Post 1: Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt kr. 123,6 mill. (kr. 120 mill. tildelt
2012)
- Post 2: Grunnstøtte særforbundene kr. 221 300 000,- (kr. 212,5 mill. tildelt 2012)
- Post 3: Barn, ungdom og bredde kr. 142 600 000,- (kr. 134,5 mill. tildelt 2012)
- Post 4: Toppidrett kr. 119 800 000,- (kr. 113 mill. tildelt 2012)
- Totalt søknadsbeløp for 2014 kr. 607 300 000,- (kr. 580 mill. tildelt 2012)
Søknaden om spillemidler for 2014 er bl.a. basert på de innspill og signaler som
organisasjonen gav Idrettsstyret under Ledermøtet 2013.
For Idrettsstyret er det svært viktig at det endelige tildelingsbeløpet for 2014, som et
minstekrav hensyntar lønns- og prisstigningen.
Avslutningsvis gjennomgikk NIFs økonomisjef reglementet for innberetning relatert til
arrangements- og representasjonsreiser, profileringsklær og til arrangementsbilletter.

O-sak J: NIFs anleggsseminar
1. visepresident orienterte i saken.

NIFs anleggspolitiske utvalg drøftet i sitt møte 15.11.2013 spørsmålet om hvorvidt NIF bør
arrangere et anleggsseminar i 2014, rettet mot særforbundene og idrettskretsene, knyttet til
anleggspolitikk.
Generalsekretæren har sagt seg positiv til at NIF skal arrangere et slikt seminar, og NIF vil
kunne subsidiere seminaret med kr. 175.000,-, slik at deltakerutgiftene kan holdes så lavt som
mulig (ref. liknende subsidiering av idrettsrådskonferansen i 2013).
Idrettsstyret understreket at det er viktig at et slikt seminar avholdes på et sted med effektive
kommunikasjoner, og Trondheim er et naturlig valg ved denne anledning.
Generalsekretæren vil følge opp det videre arbeidet med seminaret.

O-sak K: Forberedelser til Sochi
Konstituert toppidrettssjef, Tore Øvrebø, orienterte i saken.
Organisasjonskartene for det norske støtteapparatet under både OL og PL 2014 ble fremvist.
Tore Øvrebø vil være Chef de Mission (CdM) for OL-troppen.
Videre ble det informert om det overordnede arenakonseptet under OL og PL. Det vil være
tre deltakerlandsbyer, fordelt på to såkalte «clustere»; henholdsvis mountain- og coastal
cluster.
Olympiatoppen har, bl.a. på bakgrunn av innspill fra de aktuelle særforbundene, satt følgende
resultatmessige målsetting for den norske OL-troppen:
 Tidenes største medaljefangst (26)
 Topp 3 som nasjon
 Fornøyde med alle valører, mest fornøyd med gull.
 Flere topp 8-plasseringer
Når det gjelder PL, så ligger det an til at den norske troppen bli på 33 utøvere. Dette er i så
fall seks flere enn i PL Vancouver 2010, men fortsatt burde det ifølge Olympiatoppen være
mulig å få flere norske utøvere til PL.
Målsetningen for den norske PL-troppen er å gjøre det resultatmessig bedre enn i Vancouver,
med minst to gull og én lagmedalje.
Det vil bli gitt en siste orientering fra Olympiatoppen til Idrettsstyret vedr. forberedelsene til
OL/PL 2014 i IS-møte nr. 29 (2011-2015).

O-sak L: Tildeling fra Extrastiftelsen
Generalsekretæren innledet til saken.
Den 26.11.2013 delte Extrastiftelsen ut kr. 230 millioner til i alt 551 prosjekter. NIF søkte for
2014 om støtte til 69 prosjekter i regi av idrettsorganisasjonen, og fikk innvilget 33
prosjekter, hvorav 18 er nye. Totalt fikk NIF for 2014 tildelt kr. 7 910 100,-. Dette inkluderer
et administrasjonstilskudd på 10 %.
Prosjektene fra idretten som får midler fra Extrastiftelsen, bidrar til at idretten kan skape et
enda mer inkluderende tilbud for ulike målgrupper. For idretten er dette en stabil og god
tilskuddsordning som i høy grad kommer lokalidretten til gode.

O-sak N: Idrettstyrets representasjon
Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 29 (2011-2015).

O-sak O: Dialog med Norges Sjakkforbund
NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte i saken.
På bakgrunn av en henvendelse fra Norges Sjakkforbund, er det igangsatt en dialog mellom
NIF og Sjakkforbundet, med tanke på en felles gjennomgang av forholdet
mellom Sjakkforbundet og norsk idrett. Det vil bli viktig å få
avklart hvilke ønsker Sjakkforbundet har for dette, og gjennom dette avklare hvilke
utfordringer man sammen evt. står overfor.
Fra NIFs side er det særlig to forhold som må beskrives og utredes nærmere relatert til idrett
organisert gjennom NIF og Norges Sjakkforbund:
 Hva som er å betrakte som ”idrett”, og hvordan NIFs lov § 1-2 skal forstås i lys av
dette?
 Tilretteleggingen av konkurranseaktivitet for aldersgruppene opp til og med 12 år.
En evt. søknad om opptak av Norges Sjakkforbund i NIF vil måtte behandles av Idrettstinget.

1. visepresident avsluttet IS-møte nr. 28 (2011-2015) kl. 12.00.
”Åpen time” ble gjennomført etter avsluttet idrettsstyremøte.
Neste idrettsstyremøte avholdes i Oslo 20.01.2014. Møtet vil bli startet kl. 09.15.

