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Sak 191: Protokoll fra IS-møte 23 og 24 (2011-2015). Referat fra
Presidentskapsmøtet 05.08.2013
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte nr. 23 (2011-2015) med de endringer som fremkom
i møtet.
Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte nr. 24 (2011-2015).
Idrettsstyret tok referat fra presidentskapets møte 05.08.2013 til orientering.

Sak 192: Regnskap 2. kvartal 2013
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.
Prognosen som avgis for hele 2013 viser et overskudd på kr 1.000.000,-. Dette er lik det
vedtatte årsbudsjettet med et overskudd på kr 1.000.000,-. I prognosen som avgis, er det lagt
til grunn at hele avsetningen til toppidrettsprosjekter på kr 1.500.000,-, som ble gjort
pr. 31.12.2012, blir disponert, samt at arbeidet vedr. OL/PL 2022 kan dekkes av den frie
egenkapitalen med kr 4 millioner.
Sum egenkapital i NIF pr. 31.12.2012 inkl. egenkapital med selvpålagte restriksjoner på
kr 27.933.110,-, er totalt kr 55.652.314,-.
Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret særskilt om de budsjettmessige konsekvenser det
videre arbeidet relatert til folkeavstemningen i Oslo om OL/PL 2022 vil kunne gi. Ref. også
O-sak M i dette IS-møtet (nr. 25, 2011-2015).
Idrettsstyret vedtok at arbeidet i denne spesifikke saken kan dekkes av den frie egenkapitalen
med kr 4 millioner. Idrettsstyret gav generalsekretæren mandat til å fullføre valgkampanjen i
de avgjørende ukene før folkeavstemningen, i henhold til den fremlagte strategiske og
operative plan. Generalsekretæren varslet også noe høyere inntekter. Dette vil
generalsekretæren komme nærmere inn på ved 3. kvartalsrapporteringen. Ref. O-sak H i dette
IS-møtet (nr. 25, 2011-2015).

Vedtak:
Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 30.06.2013 og prognose for 2013 til
etterretning, og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet (KUD).
Idrettsstyret godkjente at hele avsetningen til toppidrettsprosjekter, som ble gjort
pr. 31.12.2012 på kr 1,5 millioner, i sin helhet blir disponert, samt bruk av fri egenkapital på
kr 4 millioner vedrørende OL/PL 2022-prosessen.

Sak 193: Enerettsmodellen og illegal betting
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.
Utgangspunktet for denne saken er de problemstillinger som er reist i kjølvannet av at flere
profilerte toppidrettsutøvere har inngått sponsoravtaler med utenlandske bettingselskaper.
Både Norges Fotballforbund, Norges Friidrettsforbund og Norges Ishockeyforbund har så
langt opptrådt svært konsistent og resolutt i de saker som angjelder utøvere fra deres
respektive idretter. NIF har vært tydelige på at Olympiatoppens tjenester og lokaliteter ikke
skal benyttes av utøvere med denne typen sponsoravtaler.
Disse sakene har også bragt på banen spørsmålet om hvorvidt utøvere som har sponsoravtaler
med bettingselskaper skal kunne bli tatt ut til å representere Norge i OL og Paralympics.
For Idrettsstyret er det av betydelig prinsipiell betydning å understreke at en samlet norsk
idrett støtter den spillpolitiske enerettsmodellen og derved den overordnede finansieringen av
norsk idrett. Denne samlede støtten fra idrettsorganisasjonen kom sist til uttrykk i resolusjon
nr. 2 fra Ledermøtet i NIF 01.06.2013. Dette innebærer at norsk idrett skal utvise
nulltoleranse for sponsoravtaler med utenlandskregistrerte bettingselskaper.
Idrettsstyret vil på et senere tidspunkt diskutere hvordan NIF skal forholde seg til
organisasjonsledd som inngår denne typen avtaler.
Vedtak:
1. NIFs tjenester, ressurser eller tilskuddsordninger skal ikke være tilgjengelige for norske
idrettsutøvere som har samarbeid med eller mottar økonomiske bidrag fra utenlandske
spillselskaper.
2. Olympiatoppens faglige og økonomiske støtte til særforbundene skal bygge på
”landslagsmodellen”. Toppidrettsutøvere og trenere/ledere som velger å inngå avtaler med
utenlandske spillselskaper skal ikke ha tilgang til NIFs tjenester eller ressurser på noe
regionalt eller sentralt nivå i organisasjonen.
3. Når NIF, i egenskap av Norges olympiske og paralympiske komité, skal ta ut
representanter til mesterskap i regi av IOC eller IPC, skal utøvere, som velger å inngå
avtaler eller har løpende avtaler med utenlandske spillselskaper, ikke bli tatt ut.
Generalsekretæren bes utarbeide retningslinjer til hvordan dette kan tas inn i
uttakskriteriene, herunder utrede nødvendige presiseringer for praktiseringen.
4. Generalsekretæren bes kontinuerlig følge opp vedtakene ovenfor, herunder følge opp
eventuelle organisasjonsmessige tilpasninger eller avtalemessige konstruksjoner, slik at
forsøk på omgåelser av intensjonene i ovenstående vedtak forhindres.
Sak 194: Norges Basketballforbund
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.

NIF har siden primo 2012 hatt en tett oppfølging av den økonomiske situasjonen i Norges
Basketballforbund.
06.05. 2013 ble det avholdt et oppfølgingsmøte med NBBF der både styret og
kontrollkomiteen i NBBF var representert. I dette møtet fremkom det at NBBFs økonomiske
situasjon er under kontroll, men at den fortsatt er krevende.
NBBF har tatt tak i den økonomiske situasjonen på en god måte og har igangsatt tiltak for å
gjenvinne positiv egenkapital. NBBF har fortsatt flere utfordringer å ta tak i både på det
økonomiske og organisatoriske plan. Med bakgrunn i dette mener Idrettsstyret at det er viktig
at NIF følger opp NBBF tett inntil NBBF har positiv egenkapital.
NIF er usikker på hvordan NBBFs likviditetssituasjon vil være 2. halvår.
Vedtak:
Idrettsstyret ser at Norges Basketballforbund (NBBF) har tatt tak i den økonomiske
situasjonen og har iverksatt flere tiltak for å gjenvinne positiv egenkapital. NBBF er fortsatt i
en anstrengt økonomisk situasjon, og med i bakgrunn i dette må NBBF kvartalsvis sende
regnskapsrapporter der både budsjettavvik og prognose kommenteres spesifikt. Den
kvartalsvise rapporteringen skal oversendes senest den 20. etter kvartalsslutt.

Sak 195: Eierskap til idrettsarrangement - opprettelse av arbeidsgruppe
Idrettspresidenten innledet til saken.
Idrettens eierskap til idrettsarrangementer er et tema som stadig utfordres. Oftest aktualiseres
problemstillingene gjennom arrangementer hvor private, og eller kommersielle aktører ønsker
å avvikle idrettskonkurranser alene eller i samarbeid med den organiserte idretten. Det reises
tidvis krevende problemstillinger mellom de ulike aktørene, og det henvises stadig til behovet
for juridiske avklaringer. NIF vil derfor være tjent med å være godt forberedt og kanskje også
i forkant av problemstillingene, slik at det kan ytes bistand og veiledning til
organisasjonsleddene.
Idrettens eierskap til arrangementene var et tema i Organisasjonsutvalget, som nå er avviklet.
En administrativ arbeidsgruppe, utgått av Organisasjonsutvalget, behandlet ulike
problemstillinger knyttet til temaet, og utarbeidet en veileder for idrettslag som
samarbeider med private aktører.
Idrettsstyret var enige i at det nedsettes en juridisk arbeidsgruppe, som kan
videreføre og ferdigstille det arbeidet som ble igangsatt av Organisasjonsutvalget.
Det er utarbeidet en veileder, med bakgrunn i arbeidet i det forrige org.utvalget. En egen
arbeidsgruppe jobbet med dette.

Vedtak:
Idrettsstyret oppretter en juridisk arbeidsgruppe, som skal vurdere de rettslige sidene og
beskrive de juridiske utfordringene ved oppfyllelsen av målsettingene ved Idrettspolitisk
dokument pkt. 1.7 «Eierskap til idrettsarrangementer».

Gruppen skal foreta juridiske avgrensinger og avklaringer i forhold til IPDs bruk av
eierskapsbegrepet knyttet til idrettsarrangementer. I arbeidet blir det naturlig å foreta en
beskrivelse og definisjon av idrettens arrangementer, og eventuelt identifisere de elementene
av et idrettsarrangement som kan antas å inneha et rettslig vern for den organiserte
idrettsbevegelsen.
Arbeidsgruppen består av 2. visepresident Kristin Kloster Aasen (leder), advokat Tomas
Kristensen, advokat Niels Kiær og juridisk rådgiver Morten Johnsen (sekretær).
Generalsekretæren setter av nødvendige midler for gjennomføring av arbeidet etter nærmere
forståelse med presidentskapet.
Arbeidsgruppen skal avgi rapport til Idrettsstyret innen 31.12.2013.

Sak 196: Honorarer
Idrettspresidenten fratrådte møtet under behandlingen av denne saken.
På bakgrunn av en betydelig arbeidsmengde, ser Idrettsstyret det som naturlig at
Idrettspresidentens årlige honorar oppjusteres. Idrettspresidenten har pr. 01.01.2013
kr. 510.000 i styrehonorar.
I 2006 var Idrettspresidentens styrehonorar kr. 744.000,-. I 2010 var honorar til President
kr. 637.787,-.
Idrettsstyremedlem Tom Tvedt la på vegne av arbeidsgruppen
(ref. IS-sak nr. 4 i IS-møte nr. 1, 2011-2015) frem en vurdering relatert til Idrettspresidentens
styrehonorar og en eventuell justering av dette. Tvedt påpekte at gruppen hadde to
utgangspunkt, hvor det også var meninger om at Idrettsstyret kunne vurdere honorarjustering
på et noe senere tidspunkt. I sin fremstilling av denne saken henviste Idrettsstyremedlem Tom
Tvedt til IS-sak nr. 4 i IS-møte nr. 1 (2011-2015) og mente selv at justering av Presidentens
honorar var en naturlig konsekvens av den totale merbelastningen etter det ekstraordinære
tinget i Stjørdal i 2012.
Idrettsstyret diskuterte de to alternativene, og fattet et vedtak i saken.

Vedtak:
Idrettsstyret vedtok følgende justerte honorar for Idrettspresidenten innenfor vedtatt
langtidsbudsjett, med virkning fra 01.05.2013:
 Kr 600.000,- på årsbasis.

O-sak A: Evaluering av styrets arbeid
Idrettspresidenten innledet til saken.
Idrettsstyret fortsatte evalueringen av styrets arbeid, en prosess som startet med O-sak L i
IS-møte nr. 16 (2011-2015).
I diskusjonen ble følgende momenter diskutert:




Styrets prioriteringer relatert til overordnede mål og strategier.
Arbeidsdeling og informasjon mellom styret og presidentskap/generalsekretæren.
Samsvar av saker mellom Idrettsstyret og presidentskapet og presidentskapets instruks
(ref. IS-sak 25 i IS-møte nr. 2, 2007-2011).
 Balansen og prioriteringer mellom oppfølging av den historiske utviklingen,
dagsaktuelle problemstillinger og fremtidige strategiske muligheter for
organisasjonens virksomhet og aktivitet.
 Ekstraordinære Idrettsting – når er dette påkrevet? Dette må vurderes av til det enhver
tid sittende Idrettsstyre i hvert enkelt særskilt tilfelle.
Utover de oppsatte punkter ovenfor, ble det eksplisitt tatt opp fra styremedlemmene Karette
Wang Sandbu og Marcela Montserrat Fonseca Bustos et behov for nærmere gjennomgang av
strategier og NIFs forhold til IPC og eventuelle posisjoner innenfor internasjonalt
paralympisk arbeid.

O-sak B: YOG 2016
Generalsekretæren orienterte i saken.
Tomas Holmestad er ny konstituert administrerende direktør i Ungdoms-OL, etter at Atle
Roll-Matthiesen sluttet i stillingen 11.07.2013. Det er et samlet styre i LYOGOC AS som står
bak denne beslutningen.
Generalsekretæren orienterte videre om status i den administrative oppbyggingen av
LYOGOC. Det vil i løpet av kort tid bli ansatt en sportssjef i LYOGOC. Utover høsten 2013
er det planlagt ytterligere ansettelser knyttet til ulike kjernefunksjoner for planlegging og
gjennomføring av YOG 2016.
Pr. tiden jobbes det for å finne en god og hensiktsmessig løsning relatert til å få realisert en
halfpipe til bruk under YOG 2016. Både Norges Snowboardforbund og Norges Skiforbund
ser behovet for å få bygget en permanent halfpipe, helst på Hafjell, for å kunne ha et moderne
anlegg av internasjonal standard som er øremerket for trening og konkurranser innen nye skiog snowboardøvelser. Dette finnes i dag ikke i Norge. Idrettsstyret støtter disse ambisjonene
og planene, og dette vil være viktig for en videreutvikling av idrettsgrener som er avhengige
av halfpipe, ref. også toppidrettsutvalgets rapport av 05.04.2013 relatert til utvikling av nye
idrettsgrener. Dette er nye øvelser på det olympiske programmet hvor Norge, med vår ski- og
snowboardkultur, bør hevde oss i fremtiden. Men dette krever at norske utøvere i langt større
grad enn i dag kan trene og konkurrere på hjemmebane. Det vises for øvrig til vedtak i IS-sak
185 i IS-møte nr. 23 (2011-2015), hvor Idrettsstyret innstilte, overfor KUD, kr. 2.500.000,- til
et slikt anlegg i Hafjell.
NIF utvikler også et samarbeid med LYOGOC på markedssiden. Det vil i løpet av kort tid bli
signert en såkalt «Marketing Framework Agreement» mellom NIF, LYOGOC og IOC som
regulerer det videre markedsarbeidet relatert til YOG 2016.

O-sak C: Orientering om møte med WADA, revisjon av WADA-koden og CAS-saker
Leder av NIFs juridiske seksjon, Henriette Hillestad Thune, orienterte i saken.

10.06.2013 ble det avholdt et møte mellom ledelsen i Norges idrettsforbund og Antidoping
Norge og ledelsen i WADA. På møtet ble blant annet følgende temaer diskutert:
 WADAs erfaringer med OL i London 2012, og arbeidet frem mot OL Sotsji 2014.
 Antidopingarbeidet i Spania, et land som ifølge WADA endelig har tatt
dopingproblematikken på alvor gjennom en ny og omfattende antidopinglov som
vedtas i disse dager.
 Utfordringene knyttet til WADAs antidopingarbeid i Kenya.
 Revisjon av WADA-koden. NIF gjentok de innspill NIF har kommet med som vi ikke
har fått gjennomslag for. Dette gjelder i hovedsak ytterligere styrking av
rettssikkerheten for utøvere i dopingsaker.
En ny WADA-kode vil bli vedtatt ultimo 2013, med ikrafttredelse fra 01.01.2015. Etter det
NIF har brakt på det rene har vi i det siste utkastet fått gjennomslag for følgende innspill:
 4 års utelukkelse for tung doping.
 Kriteriene for å innta et dopingmiddel på dopinglisten skal være slik de er i dag hvor
to av følgende tre kriterier må være oppfylt; mot spirit of sport, helseskadelig, mulig
prestasjonsfremmende effekt. I forrige høringsrunde foreslo WADA at middelet alltid
måtte ha en mulig prestasjonsfremmende effekt. Bakgrunnen for forslaget var i første
rekke cannabis. NIF foreslo derfor at man i stedet hevet terskelen for cannabis. Det
har WADA nå gjort, og har samtidig latt de tre kriteriene bli stående i koden.
 Foreldelsesreglene kan ikke ha tilbakevirkende kraft, slik WADA foreslo. Dette ville
ha vært i strid med vår konstitusjon og grunnleggende rettsprinsipper.
 Kommentarene som er gitt til kodens bestemmelser kan ikke være like bindende som
bestemmelsene selv, slik WADA foreslo. Dette er ikke god lovgivningsteknikk.
 3 advarsler i løpet av 12 måneder (ikke 18) må være tilstrekkelig for å kunne dømmes
for brudd på reglene om utøverinformasjon.
For øvrig er to norske dopingdommer som gjelder utøvere på lavere nivå, anket inn for Court
of Arbitration for Sport (CAS) av WADA. WADA anket begge dommene inn for NIFs
Appellutvalg, men vant ikke frem. WADA har anket avgjørelsene til CAS. Dette har ikke
skjedd tidligere for avgjørelser som gjelder norske utøvere på lavere nivå. Ifølge WADA har
NIFs doms-/appellutvalg avsagt en for mild dom. I WADAs vurdering er det ikke tatt hensyn
til at dette gjelder utøvere på lavere nivå. I tillegg er NIF gjort til part i saken sammen med
utøveren, uten at vi kan se noe juridisk grunnlag for det. NIF har derfor krevet saken avvist.

O-sak D: Ekstraordinært Idrettsting
Idrettspresidenten innledet til saken.
Med bakgrunn i spørsmål relatert til valgbarhet for norske utøvere til IOCs utøverkomité,
vedtok Idrettsstyret enstemmig i IS-møte nr. 24, IS-sak 190, å innkalle til ekstraordinært
Idrettsting for å endre NIFs lov § 4-2, (1).
Det ekstraordinære Idrettstinget vil bli gjennomført 28.09.2013 på Radisson Blu Hotel,
Gardermoen.

IOC har bekreftet i brev av 23.08.2013 at Ole Einar Bjørndalen nå formelt er nominert til
valget til IOCs utøverkomiteen. Både Bjørndalen selv og NIFs utøverkomité er godt fornøyd
med Idrettsstyrets håndtering av saken.
Idrettsstyret vil i forlengelsen av det ekstraordinære Tinget gjennomføre et dialogmøte med
idrettskretsene og særforbundene.

O-sak E: Styremedlem ADN
Kulturdepartementet (KUD) har utnevnt tidligere skøytepresident, Vibecke Sørensen, til nytt
styremedlem i Stiftelsen Antidoping Norge (ref. brev fra KUD datert 15.08.2013).
Randi Gustad har vært en av NIFs representanter i styret i Antidoping Norge (ADN) i fire år.
Idrettsstyret var enige om at hun formelt innstilles til en ny periode i ADNs styre av NIF
(ref. «Eventuelt»-sak i referat fra presidentskapsmøtet 05.08.2013).
Idrettsstyret ønsker videre å diskutere hvordan samarbeidet mellom NIF og ADN relatert til
oppfølging av det forebyggende antidopingarbeidet kan utvikles på en god og hensiktsmessig
måte. Generalsekretæren følger opp dette overfor ADN.

O-sak F: Kredittvurderinger av NIF
Generalsekretæren orienterte i saken.
NIF har fått resultatene fra to kredittvurderinger, fra hhv. Kredittopplysningen.no og D&B.
 Kredittopplysningen.no:
NIF får her høyeste kredittverdighet; scoren 6 (på en skala fra 1 til 6).
 D&B:
NIF får her ratingen «AA» – «God kredittverdighet». NIF har de tre foregående årene
fått ratingen «A».
De ovennevnte kredittvurderingene underbygger bl.a. de tilbakemeldingene
NIF fikk fra NIFs revisor, Deloitte, i forbindelse med Idrettsstyrets behandling av NIFs
åresregnskap for 2012 (ref. IS-sak 159 i IS-møte nr. 19, 2011-2015):
Revisor gav uttrykk for at det er gjennomgående meget høy kvalitet på økonomistyringen i
NIF.

O-sak G: NIFs møter i Sør- og Nord-Trøndelag
Idrettspresidenten orienterte i saken.
NIFs presidentskap, idrettsstyremedlemmene Tom Tvedt, Oddvar Johan Jensen og Anne
Irene Myhr (også leder i Nord-Trøndelag Idrettskrets), samt generalsekretær Inge Andersen
og spesialrådgiver Magnus Sverdrup, gjennomførte 18.-20.08.2013 flere møter med viktige
aktører innenfor idretten i Sør- og Nord-Trøndelag.
Gjennom et strategisk og omfattende samarbeid mellom idretten, kommuner, de to
fylkeskommunene og regionens utdanningsinstitusjoner, står idretten i Trøndelag godt rustet

til å møte fremtidige utfordringer og til å skape en offensiv regional og nasjonal utvikling på
idrettsfeltet.
Under besøket fikk NIFs representanter en grundig innføring i hvordan idretten i regionen
over lang tid har jobbet for å få kommuner, fylkeskommuner, utdanningsinstitusjoner og
idretten i de to fylkene til å samarbeide for å skape en ytterligere kraft i arbeidet med
utviklingen av lagsaktivitet, folkehelsearbeid, en kunnskapsbasert toppidrettsutvikling og
store idrettsarrangementer.
NIFs representanter fikk også presentert og fremvist det nye toppidrettssenteret i Granåsen,
som formelt åpnes 04.10.2013. Dette senteret vil være en betydelig merverdi for toppidretten
både nasjonalt og regionalt. NIFs presidentskap er meget godt fornøyd med det faglige
samarbeidet som har utviklet seg over mange år mellom NTNU og Olympiatoppen MidtNorge.

O-sak H: Momskompensasjon 2013
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.
NIF vil sende en endelig søknad på vegne av 4739 organisasjonsledd innen fristen
01.09.2013. Det er fortsatt potensiale for å få flere idrettslag til å søke om
momskompensasjon for sine vare- og tjenesteutgifter.
Den positive utviklingen som denne vare- og tjenestemomskompensasjonsordningen har hatt
for norsk idrett, sammen med den vedtatte endringen av tippenøkkelen i idrettens favør, gjør
at det totale inntektsgrunnlaget for hele norsk idrett forbedres betydelig i årene som kommer.

O-sak I: Idrettsrådskonferansen 2013
IR-konferansen i Kristiansand avholdes fra 30.08 – 01.09.2013. Idrettsstyremedlem Kirsti
Skog følger opp konferansen, sammen med ledelsen i NIFs utviklingsavdeling og Vest Agder
Idrettskrets.
Statsråd Hadia Tajik vil være tilstede på konferansens første dag 30.08.2013.
Idrettsstyret gjennomgikk programmet og representasjonen på konferansen.
Pr. tiden er det påmeldt rundt 250 deltakere.

O-sak J: Idrettens arbeid mot homohets
NIFs rådgiver, Håvard Øvregård, orienterte i saken.
Spørsmålet rundt idrettens holdning til diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering
har kommet tydelig på dagsorden etter at Russland har innført en lovgivning som forbyr
"propaganda for ikke-tradisjonelle seksuelle relasjoner" pga. hensyn til barn. Det har vært
betydelig medieoppmerksomhet internasjonalt rundt kombinasjonen av disse lovene og
det kommende OL/PL i Sotchi 2014. Også Friidretts-VM i august i år og det kommende
Fotball-VM i Russland i 2018 har medvirket til at kombinasjonen idrett og diskriminering av
homofile i Russland har fått oppmerksomhet.

NIFs generalsekretær og NIFs Håvard Øvregård og kommunikasjonssjef Per Tøien
gjennomførte 22.08.2013 et møte med Landsforeningen for lesbiske og homofile (LLH) i
saken. Fra NIFs side er det særlig viktig å være tydelig på at boikott av Lekene i Sotchi er et
uaktuelt og kontraproduktivt tiltak, og at de reglene som Den internasjonale olympiske
komiteen (IOC) setter for handlinger og ytringer under (inkludert tid før og etter) OL må
følges. Samtidig er et viktig utgangspunkt for vår holdning til dette teamet at NIF har et
formål som er direkte i strid med Russisks lovgivning på området, og at NIF sitt arbeid mot
homohets ville ført til at vi ville blitt bøtelagt og suspendert som organisasjon om vi var en
russisk organisasjon.
Følgende tiltak vil bli vurdert i tiden frem mot OL/PL i Sotchi 2014:







Sammen med Olympiatoppen informere utøvere og delegasjon om situasjonen i
Russland.
Samarbeide med LLH og menneskerettsorganisasjoner om å formidle informasjon om
vilkåra for lhbt-personer i Russland til allmuen.
I samarbeid med Olympiatoppen klargjøre for utøvere og delegasjon hva som er i tråd
med / i strid med IOCs regler for ytringer i forbindelse med OL/PL.
Gjøre erfaringene fra vårt arbeid mot homohets bedre tilgjengelig for aktører utenfor
Norge.
Kommunisere til IOC vår støtte til deres klare stadfesting av at diskriminering på
bakgrunn av seksuell orientering er i strid med det olympiske charteret.
Kommunisere til Den russiske olympiske komiteen at vi mener det er trist at vårt
arbeid for idrett for alle i Norge ville være lovstridig i Russland.

I tillegg har NIFs ledelse, representert ved 2. visepresident Kristin Kloster Aasen og
generalsekretæren, gjennomført et møte med Helsingforskomiteen 28.08.2013, hvor
menneskerettigheter var det sentrale diskusjonstemaet.
Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret i løpet av høsten med en
oppfølgingsplan for dette arbeidet.
Idrettsstyret understreket at dersom NIF og Oslo kommune skal søke om OL/PL i 2022, så vil
det være norsk idretts og det norske samfunnets verdisett som skal gjelde. Dette er for NIF
helt ufravikelig, og dette er også selvsagt gjeldende for NIFs posisjoner inn i arbeidet med
YOG 2016 på Lillehammer.
Generalsekretæren vil ta kontakt med Utenriksdepartementet i denne saken for å klarlegge
hvordan NIF på en best mulig måte kan forholde seg til norsk utenrikspolitikk i vår videre
planlegging vedr. Norges deltakelse i OL/PL Sotchi 2014.

O-sak K: Organisasjonsendringer
Idrettspresidenten innledet til saken.
Toppidrettssjef Jarle Aambø bekjentgjorde 16.08.2013 at han går over i en nyopprettet
stilling i NIF og slutter som toppidrettssjef. Assisterende toppidrettssjef Tore Øvrebø

konstitueres som toppidrettssjef fra 16.09.2013. Øvrebø vil stå i rollen som konstituert
toppidrettssjef frem til og med OL/PL i Sotchi 2014. Deretter vil stillingen som
toppidrettssjef lyses ut på ordinær måte.
Idrettsstyret fattet i IS-sak nr. 180 i IS-møte nr. 23 (2011-2015) et omfattende vedtak relatert
til utviklingen av Olympiatoppen i et 10-årsperspektiv. Den grundige organisasjonsmessige
prosessen som nå er igangsatt vil fortsette i samme konstruktive spor som er påstartet. I og
med lederskiftet ved Olympiatoppen vil generalsekretæren komme tilbake til Idrettsstyret
vedrørende fremdriften av arbeidsprosessen med funksjonsbeskrivelser for lederstillinger i
Olympiatoppen (ref. vedtakspunkt nr. 3 i IS-sak 180 i IS-møte nr. 24, 2011-2015).
Sentralt i det videre arbeidet i saken er å få gjennomført en grundig gjennomgang av alle
vedtakspunktene i ovennevnte IS-sak, slik at man får en optimal kompetansebasert
operasjonalisering av de ulike vedtakspunktene.
Idrettsstyret er opptatt av at Olympiatoppen er i en ordinær drift, og at arbeidet med en ny
organisasjonsstrukur forberedes videre slik som vedtatt i IS-møte 23 (2011-2015),
ref. IS-sak nr. 180. Forberedelsene til både OL/PL i Sotchi og OL/PL i Rio opprettholdes med
fullt fokus.

O-sak L: Idrettsråd og logobruk
Presidenten innledet til saken.
Idrettsstyrets vedtak 14.02.2013 i møte nr. 18 (2011-2015) om logobruk i idrettsrådene var
som følger:
Idrettsstyret åpner opp for at idrettsrådene kan velge mellom to logoer. Idrettsstyret ba
generalsekretæren om å utforme det nye logoalternativet (alternativ to) og inkludere dette i
NIFs profilhåndbok sammen med det første alternativet. Logo for idrettsrådene skal være i
henhold til disse alternativene i NIFs profilhåndbok.
Det er gitt noen tydelige føringer: Idrettsrådene kan ikke under noen omstendighet anvende
de olympiske ringer, og idrettsrådene må selv avklare bruk av et evt. kommunevåpen i sin
logo med sin respektive kommune. Det er i tillegg gitt kommunikasjonsfaglige anbefalinger.
Det foreligger nå fire alternative logomaler for Idrettsrådene. Disse er publisert i NIFs
profilhåndbok.

O-sak M: OL/PL 2022
NIFs prosjektleder for OL/PL 2022, Erik Eide, orienterte i saken.
Det pågår nå et betydelig arbeid internt i NIF, flere særforbund og i Oslo Idrettskrets med
tanke på å vinne folkeavstemningen i Oslo 08. og 09.09.2013. I tillegg jobbes det med
informasjonsarbeid fra Oslo kommune.
Arbeidet som skjer i regi av NIF er betydelig og omfattende. NIF har ingen direkte erfaring
med denne typen mobiliserings- og valgkamparbeid, og administrasjonen har begrenset både
kapasitet og faglig kompetanse på området. For å følge opp Idrettstingets vedtak 09.06.2012
og Ledermøtets resolusjon av 01.06.2013, og sikre at OL/PL 2022-prosessen ikke stopper

opp ved den ovennevnte folkeavstemningen har derfor generalsekretæren ansett det som
nødvendig å leie inn noe ekstern kompetanse på området. Det vises til vedtak i IS-sak 192 i
IS-møte nr. 25 (2011-2015) vedr. håndteringen av de økonomiske konsekvensene dette
medfører.
Idrettsstyret finner det meget positivt at sentrale politikere i Oslo, herunder Ordfører Fabian
Stang, byrådsleder Stian Berger Røsland, varaorfører Libe Rieber-Mohn og Ola Elvestuen
(byrådsleder for miljø og samferdsel) nå tydelig tilkjennegir offentlig sin støtte til OL/PLprosjektet.
NIF vil sørge for en betydelig mobilisering frem mot folkeavstemningen. Det vil bl.a. bli
organisert valgbod på Karl Johan, det vil bli avholdt flere folkemøter rundt om i Oslo, og
idretten vil være tilstede ved alle valgsteder under selve valgdagene 08. og 09.09.2013. For å
vinne denne folkeavstemningen er det av avgjørende betydning at det blir skapt en positiv
begeistring i befolkningen.
Idrettsstyremedlem Tormod Tvare er operativt og strategisk ansvarlig for, ref. O-sak A i ISmøte nr. 23 (2011-2015), NIFs arbeid inn mot skolevalgene og mot andre
ungdomsorganisasjoner. Det er gjort et betydelig mobiliseringsarbeid inn mot de unge i
august måned. Dette arbeidet går videre med uforminsket styrke i ukene som kommer.

O-sak N: Stortings- og sametingsvalget 2013
Idrettsstyremedlem, og leder av arbeidsgruppens om jobber med Stortings- og
sametingsvalget 2013 fra NIF, Oddvar Johan Jensen, orienterte i saken.
Idrettens arbeid med Stortings- og sametingsvalget 2013 fungerer godt. Det er en god
tverrpolitisk oppslutning om idrettens fanesaker i valgkampen.
Tirsdag 20. august ble det gjennomført en idrettspolitisk valgdebatt i Steinkjer (NordTrøndelag). Her var både Idrettspresidenten og Oddvar Johan Jensen tilstede i panelet fra
Idrettsstyret.
NIF har anbefalt alle idrettskretsene å gjennomføre liknende valgmøter.

O-sak O: Evaluering Post 1
Generalsekretæren orienterte i saken.
NIF fikk oversendt et utkast til oppdragsbeskrivelse for en evaluering av
spillemiddeltilskuddet til NIFs sentralledd (post 1).
NIF oppfatter formålet med evalueringen å være i tråd med de signaler som ble gitt i
St. Meld 26 (2011–2012). Det er en god dialog med Kulturdepartementet relatert til
utarbeidelsen av den nevnte oppdragsbeskrivelsen.
Idrettsstyret understreket at det er viktig at idrettskretsenes bruttofinansiering kommer klart
frem i denne evalueringen, samt at driften av 370 idrettsråd landet rundt i all hovedsak er
finansiert av dugnadsarbeid eller av kommunale tilskudd – ikke over post 1.

O-sak P: Idrettsstyrets representasjon
Idrettspresidenten innledet til saken.
Idrettsstyret gjennomgikk sine ulike representasjonsoppdrag den siste tiden.
Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 25 (2011-2015) kl. 16.45.
”Åpen time” ble gjennomført etter avsluttet idrettsstyremøte.
Neste idrettsstyremøte avholdes i Oslo 23.09.2013. Møtet vil bli startet kl. 09.15.

