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Tilstede:
Børre Rognlien, Jorodd Asphjell (unntatt sakene 9 og 13, og O-sakene A, C, D, E, F, G, H og I),
Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Anne Irene Myhr (unntatt sakene 8, 10, 11), Kirsti Skog,
Tom Tvedt, Tormod Tvare, Astrid Waaler Kaas,
Geir Johannessen (unntatt sak 13, samt O-sak C, H og I), Inge Andersen (generalsekretær), Øystein
Dale (ass. generalsekretær) og Magnus Sverdrup (referent).
Fravær:
Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Karette Wang Sandbu, Gerhard Heiberg.

Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 2 (2011-2015) 27.06.2011 kl. 16.10. Møtet var vedtaksført.

Sakene ble behandlet i noe annen rekkefølge enn i saklisten.
Ved begynnelsen av møtet orienterte idrettspresidenten om at NIF i brev av 16.06.2011 har
besvart avisen VG på deres forespørsel om innsynsbegjæring, og om innsyn i reiseregninger
for perioden 2010 angjeldende et meget selektivt antall personer, ref. Eventueltsak i
IS-møte nr. 1 (2011-2015).

Sak 8: Protokoll fra IS-møte 1 (2011-2015), og referat fra presidentskapsmøte
17.06.2011
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok protokollen for Idrettsstyrets møte nr. 1 (2011-2015) med de innspill til
korrigeringer som kom i møtet.
Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapets møte 17.06.2011 til orientering.

Sak 9: Innstilling kostnadskrevende anlegg 2011
Idrettspresidenten innledet til saken.
1. visepresident, Jorodd Asphjell, var ikke tilstede under behandlingen av denne saken, og
2. visepresident, Kristin Kloster Aasen, fratrådte Idrettsstyret under behandlingen av
generalsekretærens innstilling.
NIFs innstilling til kostnadskrevende anlegg for 2011 ble diskutert i presidentskapsmøtet
17.06.2011, ref. sak H.
I brev fra Kulturdepartementet (KUD) til NIF av 19.05.2011, ble NIF bedt om å fremme en
innstilling på fordeling av totalt kr. 25.000.000,- over programsatsingsposten
”kostnadskrevende anlegg” for 2011 innen 15.07.2011.
NIF tilskrev alle særforbundene i brev av 23.05.2011 i saken, og ba om innspill. Innspillene
fra særforbundene danner basis for generalsekretærens innstilling til Idrettsstyret.
Det understrekes at det er KUD som fatter de endelige vedtak om tildelinger i saken.

Idrettsstyret uttrykte tilfredshet med den angjeldende tilskuddsordningen, og det ble påpekt at
disse midlene er viktige for å få utløst andre økonomiske bidrag relatert til de konkrete
anleggsprosjektene.
Idrettsstyret anser det som formålstjenlig og riktig at de enkelte relevante særforbundene nå
går i en nær dialog med aktuelle kommuner, fylkeskommuner og KUD for å velge den mest
hensiktsmessige prosjektlokaliseringen. Dette er i tråd med KUDs saksbehandlingsrutiner
relatert til spillemidler til kostnadskrevende anlegg, slik det er beskrevet i brev fra KUD til
NIF av 19.05.2011

Vedtak:
Idrettsstyret innstiller på programsatsingsmidler, kostnadskrevende anlegg 2011, i henhold til
følgende fordeling til særforbundene. Idrettsstyret ber om at generalsekretæren oversender
Idrettsstyrets innstilling snarlig til Kulturdepartementet.
Norges Bordtennisforbund
kr 1,5 mill
Norges Cykleforbund
kr 1,4 mill
Norges Gymnastikk- og Turnforbund
kr 4,0 mill
Norges Ishockeyforbund/Norges Skøyteforbund
kr 4,0 mill
Norges Rytterforbund
kr 1,6 mill
Norges Skiforbund
kr 1,5 mill
Norges Skiforbund/Norges Skiskytterforbund
kr 3,0 mill
Norges Skøyteforbund/Norges Bandyforbund
kr 4,5 mill
Norges Tennisforbund
kr 2,5 mill
Norges Vannski & Wakeboard Forbund
kr 1,0 mill
Totalt
kr 25,0 mill

Sak 10: Idrettsstyrets oppfølging av IPD (2011-2015)
Idrettspresidenten innledet til saken.
Idrettsstyrets oppfølging av Idrettspolitisk Dokument (IPD) 2011-2015 ble behandlet i
presidentskapet den 17.06.2011, ref. sak F, samt i IS-møte nr. 1 (2011-2015), sak 2.
Idrettspresidenten presiserte at det er administrasjonen som skal ha det operative faglige
ansvaret for å følge opp IPD 2011-2015. Styremedlemmene har på vegne av Idrettsstyret det
politiske ansvar for oppfølgingen av de respektive tildelte kapitler, herunder drøfte tiltak,
arbeidsmetoder og fremdrift med generalsekretæren, eller den han
bemyndiger. Styremedlemmene skal sammen med generalsekretæren bli enige om hvordan
samarbeidet med administrasjonen skal organiseres på en god og hensiktsmessig måte.
I NIF har generalsekretæren, gjennom sine fagavdelinger, et operativt ansvar for å koordinere
arbeidet, føre løpende tilsyn og rapportere til Idrettsstyret på status og måloppnåelse relatert
til IPD 2011-2015.

Idrettsstyret gjennomgikk generalsekretærens forslag til fordeling relatert til politisk
oppfølging.
Idrettsstyret diskuterte særskilt hvordan idretten kan bygge gode allianser med offentlige
myndigheter, og organisasjonslivet for øvrig, vedr. arbeid relatert til idrett og folkehelse.

Vedtak:
1) Generalsekretæren skal, på et overordnet operativt nivå, rapportere årlig til Idrettsstyret
på utviklingen og måloppnåelsen i relasjon til de målene som er satt i Idrettspolitisk
dokument 2011-2015.
2) Idrettsstyret fordeler den politiske oppfølgingen for de sentrale målområdene i samarbeid
med NIFs administrative ressurser i tråd med generalsekretærens forslag.

Sak 11: Idrettsstyrets oppfølging av organisasjonen
Idrettspresidenten innledet til saken.
Saken var til behandling i presidentskapsmøtet den 17.06.2011 (ref. sak B),
samt i IS-møte nr. 1 (2011-2015), O-sak A.
Idrettsstyret gjennomgikk fordelingen av oppfølging relatert til idrettskretser og særforbund
for det enkelte idrettsstyremedlem.
Generalsekretæren vil bekjentgjøre ansvarsfordelingen til de enkelte idrettskretsene og
særforbundene snarlig, og de enkelte idrettsstyremedlemmene vil tilskrive de særforbundene
og idrettskretsene de har fått et oppfølgingsansvar for.

Vedtak:
Oppfølgingen fra det enkelte idrettsstyremedlem overfor de enkelte særforbundene og
idrettskretsene gjennomføres i tråd med generalsekretærens fremlagte forslag, og hensyntatt
de innspill til korrigeringer, som det var enighet om i møtet.
Sak 12: Idrettspolitiske utvalg
Idrettspresidenten innledet til saken.
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, gjennomgikk generalsekretærens forslag til nedsettelse av
idrettspolitiske utvalg.

Organisasjonsutvalget:
Alle som er foreslått til utvalget er forespurt og har bekreftet sin deltakelse. De foreslåtte
representantene er: Oddvar Johan Jensen (Idrettsstyret og Hordaland Idrettskrets), Anne Irene
Myhr (Idrettsstyret og Nord-Trøndelag Idrettskrets), Norvald Mo (Oslo Idrettskrets),
Ann-Kristin Aanstad (Norges Padleforbund), Yngve Hallén (Norges Fotballforbund) og
Sverre Seeberg (Norges Skiforbund).

Idrettsstyret var enige i at utvalget skal fremme sine innstillinger via generalsekretæren, og at
Idrettsstyret skal avklare de enkelte problemstillinger for utredning i organisasjonsutvalget i
forkant. Videre var det enighet om at øvrige idrettsstyremedlemmer kan innkalles til møtene,
der det angjeldende idrettsstyremedlem har et politisk oppfølgingsansvar relatert til
IPD 2011-2015, ref. IS-sak 11 i IS-møte 2 (2011-2015).

Anleggsutvalget:
Idrettsstyret var enige i at 1. visepresident, Jorodd Asphjell, blir leder av anleggsutvalget.
Idrettsstyremedlem Kirsti Skog blir nestleder i utvalget.
Følgende særforbund og idrettskretser vil bli forespurt om deltakelse i anleggsutvalget:
Norges Skiskytterforbund
Norges Ishockeyforbund
Norges Svømmeforbund
Norges Friidrettsforbund
Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Norges Rytterforbund
Oslo Idrettskrets

Idrettsstyret understreket at det er viktig å sørge for en geografisk spredning ved
sammensetning av anleggsutvalget.

Toppidrettsutvalget:
Til toppidrettsutvalget, som er et ”løpende” utvalg, blir Idrettsstyret representert ved den som
er ansvarlig for oppfølgingen av IPD 2011-2015 på fagområdet, idrettsstyremedlem
Tom Tvedt. Idrettsstyrets ansvarlige, i samarbeid med toppidrettssjef Jarle Aambø, får
fullmakt sammen med generalsekretæren til å vurdere videre sammensetning og mandat for
dette utvalget.

Integreringsutvalget:
Til integreringsutvalget vil idrettsstyremedlem Marcela Montserrat Fonseca Bustos være
Idrettsstyrets representant. Idrettsstyrets ansvarlige, i samarbeid med NIFs Arnfinn Vik, får
fullmakt sammen med generalsekretæren til å vurdere videre sammensetning og mandat for
dette utvalget.
Forskningsutvalget:
Forskningsutvalget vil bli ledet av den som er ansvarlig for oppfølgingen av IPD 2011-2015
på fagområdet, idrettsstyremedlem Oddvar Johan Jensen. Jensen og generalsekretæren
kommer tilbake med forslag til mandat og sammensetning av utvalget i
IS-møte nr. 3 (2011-2015).
Idrettsstyret understreket at det er viktig at det blir en god samhandling mellom idrettens
ordinære og omforente kompetansearbeid, og det som evt. skal initieres fra idretten relatert til

forskning. Videre ønsker Idrettsstyret å signalisere at idrettsforskningen i sin alminnelighet i
større grad bør ha en konstruktiv og løsningsorientert innfallsvinkel.
Det blir for øvrig, sett fra Idrettsstyrets ståsted, viktig at idrettsforskning får en sentral plass i
den bebudede idrettsmeldingen fra Kulturdepartementet.

Vedtak:
Alle utvalgene skal overordnet fremme god kommunikasjon og samhandling i organisasjonen.
De enkelte utvalgene rapporterer til Idrettsstyret gjennom generalsekretæren.
1) Idrettsstyret oppnevner et Organisasjonsutvalg under ledelse av Idrettspresident
Børre Rognlien, med følgende mandat:
”Utvalget skal utrede prinsipielle spørsmål som organisasjonen identifiserer som særlig
viktige for norsk idretts utvikling i tingperioden. Idrettsstyret vil avklare de enkelte
problemstillinger for utredning i organisasjonsutvalget i forkant”.
Som medlemmer oppnevnes: Oddvar Johan Jensen, Anne Irene Myhr, Norvald Mo,
Ann-Kristin Aanstad, Yngve Hallén og Sverre Seeberg.
2) Idrettsstyret oppnevner et anleggsutvalg under ledelse av 1. visepresident Jorodd
Asphjell, og med idrettsstyremedlem Kirsti Skog som nestleder.
Anleggsutvalgets øvrige medlemmer vil bli oppnevnt i IS-møte nr. 3 (2011-2015), i
henhold til de organisasjonsledd det er enighet om i dette IS-møtet skal forespørres vedr.
representasjon.
3) I Toppidrettsutvalget erstattes tidligere 1. visepresident, Odd-Roar Thorsen, av
idrettsstyremedlem Tom Tvedt. Idrettsstyrets ansvarlige, i samarbeid med toppidrettssjef
Jarle Aambø, får fullmakt sammen med generalsekretæren til å vurdere videre
sammensetning og mandat for dette utvalget.
4) I Integreringsutvalget erstattes tidligere 1. visepresident, Odd-Roar Thorsen, av
idrettsstyremedlem Marcela Montserrat Fonseca Bustos. Idrettsstyrets ansvarlige, i
samarbeid med NIFs Arnfinn Vik, får fullmakt sammen med generalsekretæren til å
vurdere videre sammensetning og mandat for dette utvalget.
5) Idrettsstyret vil oppnevne et forskningsutvalg under ledelse av idrettsstyremedlem
Oddvar Johan Jensen. Generalsekretæren kommer tilbake med forslag til mandat og
sammensetning av utvalget i IS-møte nr. 3 (2011-2015).

Sak 13: Spillemiddelsøknad 2012
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.
Spillemiddelsøknaden for 2012 var tema under presidentskapsmøtet 17.06.2011, ref. sak A.

Søknaden baserer seg på malen fra Søknad om spillemidler for 2011. Det har vært dialog med
KUD på administrativt nivå for å avklare hvordan ansvar og finansiering kan formuleres
innenfor hvert punkt i den nye søknaden.
Det overordnede økonomiske nivået i Spillemiddelsøknaden for 2012 reflekterer
langtidsbudsjettet for 2012-2015, som ble vedtatt av Idrettstinget 2011. Det vil derfor bli søkt
om en generell økning på 3% sammenliknet med foregående år.
Idrettsstyret var enige i at et nytt innsatsmål fra og med 2012 bør være behovsstyrt
idrettsforskning og utviklingsarbeid. Det må derved søkes om midler til dette formålet utover
den ordinære økningen på 3% av spillemidlene gjennom NIF. Dette vil ikke innbære at det
bygges opp særskilt forskningskompetanse i NIF. En endelig innretning på bruken av evt.
forskningsmidler over spillemidlene vil knyttes opp mot en forskningsplan for norsk idrett –
ref. IPD 2011-2015.
Samtidig som NIF evt. søker om forskningsmidler over spillemidlene, må NIF jobbe
strategisk og planmessig for at de generelle rammevilkårene for idrettsforskning i Norge
forbedres, og for at idretten må få en større innflytelse over anvendelsen av midler til
idrettsforskning.
Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om at NIF fra og med 2012 må vi ta høyde for at
den prestasjonsrettede delen av arbeidet med idrett for funksjonshemmede må finansieres over
post 4 (ref. sak B i presidentskapets møte 17.06.2011). Det kan ikke forventes at
Helsedirektoratet vil gi tilsagn på midler til dette formålet fra og med 2012, men i stedet vil
kunne bidra mer innenfor rekrutterings-, breddetiltak og tiltak for inaktive, samt styrke
idrettens arbeid for sosial utjevning. Idrettsstyret var enige i at satsingen på den
prestasjonsrettede delen av idrett for funksjonshemmede må ivaretas og utvikles utfra dagens
nivå, og at denne satsingen fra og med 2012 må finansieres over spillemidlene ved
omdisponering av midler fra andre poster.

Vedtak:
1. Idrettsstyret godkjenner det foreliggende utkastet til søknad om spillemidler for 2012,
hvor de innspill som fremkom i møtet er hensyntatt, som grunnlag for høring og
innspill fra særforbundene og idrettskretsene. Høringsfristen settes til
23. august 2011.
2. Søknaden settes opp som tema på idrettskretsledermøtet og dialogmøtene med
særforbundene og idrettskretsene i september før endelig behandling i
IS-møte nr. 4 (2011-2015).

Sak 14: Lokale aktivitetsmidler (LAM)
Generalsekretæren innledet til saken.
LAM skal være en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger, og
totalt fordeles det i 2011 kr 156 366 924,- i lokale aktivitetsmidler. Midlene blir i sin helhet
fordelt direkte til idrettslagene.
Årlig fordeles 10 % av idrettens andel av overskuddet i Norsk Tipping over ordningen.

Idrettsstyret var enige om at det ved en evt. endring av tippenøkkelen i idrettens favør, er
viktig at norsk idretts aktivitetseiere, idrettslagene, fortsatt skal få tilført LAM tilsvarende
minimum dagens nivå (10% av idrettens andel av overskuddet i Norsk Tipping). Dette vil
også være i tråd med intensjonen bak Arbeiderpartiets forslag om å endre tippenøkkelen, hvor
idretten får 64% av overskuddet fra Norsk Tipping (mot dagens 45,5%).
Det ble påpekt at ved innføringen av overgangsmidler fra og med 2008 til norsk idrett, forble
LAM-prosenten av idrettens andel av spillemiddeloverskuddet, uforandret. Idrettsstyret mener
det også må være slik i fortsettelsen ved evt. økte totale spillemiddeltildelinger til norsk idrett
ved en evt. endring av tippenøkkelen.
Denne saken blir et diskusjonstema under Idrettsstyrets dialogmøter 13. – 15.09.2011. En
endelig anbefaling til Kulturdepartementet vil bli avgitt etter disse møtene.

Vedtak:
Idrettsstyret vil diskutere med idrettskretsene og særforbundene under dialogmøtene
13.-15.09.2011 den fremtidige prosentvise LAM-andelen med bakgrunn i en evt. økning av
spillemiddelinntektene til norsk idrett. Dette vil danne grunnlag for NIFs anbefalinger overfor
Kulturdepartementet i saken.

O-sak A: Pengestrømmer i norsk idrett
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken, og presenterte noen sentrale
pengestrømmer i norsk idrett, særlig relatert til:
Post 1: NIF, idrettskretsene og fellestjenester.
Post 2: Rammetilskudd til særforbundene.
Post 3: Barn, ungdom og breddetiltak gjennom særforbundene.
Post 4: Toppidrett (Olympiatoppen)

Idrettsstyret understreket viktigheten av å se de totale pengestrømmene til idretten under ett,
og ikke bare det som fordeles sentralt via spillemidlene, herunder midler fra kommuner og
fylker relatert til bl.a. investeringer og drift. Idrettsstyret ber generalsekretæren utarbeide en
enkel (maks. 5 plansjer) oversikt over den totale pengestrømmen i norsk idrett som det enkelte
idrettsstyremedlem kan nyttiggjøre seg i representasjonssammenheng.
Det konstateres at det er en økning i kommunale tilskudd til idretten, samt en generell økning
i tilgang på spillemidler.
Idrettsstyret diskuterte særskilt innretningen, bruken og måloppnåelsen relatert til
post 3-midlene (barn-, ungdom- og breddetiltak gjennom særforbundene). Det er et økt fokus,
også fra KUD, på de konkrete effektene av særforbundenes lokale arbeid finansiert over
post 3. Det er blitt registrert at post 3-midlene anvendes meget ulikt i de ulike særforbundene.
Særforbundene har en betydelig utfordring med å få mest mulig av post 3-pengene ut til de
aktivitetsskapende idrettslagene.

På bakgrunn av den moderate veksten i overføringer til post 1, og til tross for at NIF har fått et
utvidet faglig og personellmessig ansvar innefor bl.a. kompetanseområdet,
organisasjonsoppgaver og gjennom overtakelsen av de tidligere ansatte i NFI, tyder dette på at
NIF har en kostnadseffektiv drift.
Til IS-møte nr. 3 (2011-2015) vil generalsekretæren utarbeide en samlet makrooversikt over
pengestrømmene til norsk idrett, en oversikt som også inkluderer offentlige tilskudd til
idretten utover spillemidlene.

O-sak B: Status i arbeidet med kommune- og fylkestingsvalget 2011
Idrettsstyremedlem Oddvar Jensen orienterte i saken.
Siden IS-møte nr. 1 (2011-2015) har arbeidsgruppen som jobber strategisk inn mot kommuneog fylkestingsvalget 2011, avholdt ett møte (15.06.2011), for å avsjekke status og diskutere
det videre arbeidet i saken.
Det konstateres at mange organisasjonsledd jobber godt og målrettet for å sikre at idrettens
fanesaker får oppmerksomhet i tiden frem mot valgdagen.
”Verktøykassen” er nå sendt ut til alle relevante organisasjonsledd, og alt materiell ligger nå
tilgjengelig på den spesifikke valgsiden på www.idrett.no.
Arbeidsgruppen skal skrive en sluttrapport og avslutte sitt arbeid i
desember 2011/januar 2012.
Idrettsstyret oppfordrer idrettskretser og idrettsråd om å skrive brev til alle som står på
valglister til henholdvis kommunestyrer og fylkesting.

O-sak C: Status politisk arbeid
Generalsekretæren innledet til saken, og orienterte Idrettsstyret om status i det politiske
arbeidet.
Finansiering av idrettens folkehelsearbeid:
Det har vært avholdt møte med statsråd Anniken Huitfeldt 31.05.2011, og møte med
Helsedirektoratet (Hdir) på administrativt nivå 23.05.2011. NIF har pr. 16.06.2011
oversendt brev både til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Hdir og KUD. Spesielt
det prestasjonsrettede arbeidet Olympiatoppen initierer og utvikler innenfor denne
sektoren, må i større grad på forutsigbar og permanent basis finne sin finansiering
innenfor spillemidlene i fremtiden.
Idrett og moms:
NIF har avholdt møter med Lotteri- og stiftelsestilsynet i anledning at bedriftsidrettslag,
bedriftsidrettskretser, samt Friskis og Svettis-foreninger og noen AS-er ikke får
kompensasjon over ordningen med vare- og tjenestemomskompensasjon. NIF har sendt

nytt brev til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. dette (ref. brev av 30.05.2011), og saken
skal nå være oversendt Lotterinemda fra Lotteri- og stiftelsestilsynet for endelig
behandling.
Endring av tippenøkkelen:
NIF har et særlig fokus på Senterpartiet, SV og Kristelig Folkeparti når det gjelder det
politiske oppfølgingsarbeidet relatert til en andring av tippenøkkelen.
Idrettsstyret understreket at NIF er helt på linje med kulturministeren i denne saken.
Listeføring av idrettsbegivenheter:
Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om at NIF har mottatt et høringsdokument,
datert 24.06.2011 fra KUD, hvor det er foreslått en utvidelse av kapittel 5 i
kringkastingsforskriften for å kunne fastsette en liste over begivenheter av vesentlig
samfunnsmessig betydning (viktige begivenheter), jf. kringkastingsloven § 2-8. Saken
sendes på høring i organisasjonen til relevante organisasjonsledd.

O-sak D: Økonomiske forhold i lokalidretten
Idrettsstyremedlem og leder i Hordaland Idrettskrets, Oddvar Johan Jensen, orienterte
Idrettsstyret.
Utgangspunktet for orienteringen er en artikkelserie i Bergens Tidende relatert til økonomiske
forhold i lokalidretten i Hordaland, med et særlig fokus på påstått svart økonomi i
fotballklubber i Hordaland.
Hordaland Idrettskrets har i sin kommunikasjon rundt de aktuelle avisoppslagene vært
tydelige på at alle organisasjonsledd i norsk idrett må forholde seg til det til enhver tid
gjeldende skatte- og avgiftslovverket. For øvrig har fotballpresidenten, Yngve Hallén, vært
tydelig på det samme i sin kommunikasjon i saken.
Idrettsstyret påpekte at det er en utfordring relatert til hvordan mindre idrettslag skal kunne
drive en god og forsvarlig økonomi- og budsjettkontroll innenfor de frivillige rammene disse i
hovedsak opererer i. Idrettsstyret ber generalsekretæren vurdere om, og i så fall hvordan, det
fra overordnet organisasjonsledd kan organiseres en kvalitativt god stikkprøvekontroll på
lagsnivå for å sjekke at skatte- og avgiftslovgivningen respekteres og etterleves.
Ass. generalsekretær orienterte Idrettsstyret om de opplysninger som NIF har hentet fra
idrettskretsenes organisasjonssjefer på dette feltet. NIF er pr. tiden i dialog med ulike
regnskapsfirmaer med tanke på å kunne tilby regnskapstjenester til idrettslag til en
konkurransedyktig pris. Det er også mulig å få informasjon på lagsnivå relatert til
regnskapsførsel vedr. innrapportering i forbindelse med momskompensasjonsordningen for
varer og tjenester.

Ansattes representant i Idrettsstyret, Geir Johannessen, orienterte Idrettsstyret om prosessen
vedr. behandling av oversendelsesforslagene til lovendringer fra Idrettstinget i 2011.
Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettstyret med dette i løpet av høsten 2011.

O-sak E: Olympiatoppens organisering og prioriterte arbeidsoppgaver
Toppidrettssjef, Jarle Aambø, orienterte Idrettsstyret om Olympiatoppens (OLT) organisering
og prioriterte oppgaver.
På bakgrunn av gjeldende strategiplan for OLT (som gjelder frem til 2012), er følgende
overordnede oppgaver prioritert:
Utvikle og dokumentere kunnskap om beste praksis
Coaching og implementering av denne kunnskapen i idrettene
Kortsiktig; fokus på OL/PL London og Sochi.
Toppidrettssjefen understreket OLTs tydelige linje relatert til at toppidrettsutøvere skal tilhøre
et lag, eller en organisert satsing, knyttet til et særforbund for å kunne benytte seg av OLTs
kompetanse og økonomiske stønadsordninger.

O-sak F: Status i forberedelser til OL/Paralympics i London 2012 og Sochi 2014
Toppidrettssjef, Jarle Aambø, orienterte om status i forberedelsene til OL/Paralympics i
London 2012 og Sochi 2014.
Det gjennomføres pr. tiden målprosesser i forbindelse med OL/Paralympics i London 2012.
Etter mønster fra forberedelsene til tidligere OL/Paralympics, vil det bli gjennomført såkalte
”precamps” i forkant av Lekene i London. Dette vil gjennomføres i Oslo.
Videre ble ulike praktiske og prestasjonsfaglige utfordringer relatert til vinter-OL/Paralympics
i Sochi 2014 gjennomgått.

O-sak G: OLTs forberedelser til YOG 2012 Innsbruck og YOG 2014 Nanjing
Toppidrettssjef, Jarle Aambø, orienterte om forberedelsene til YOG 2012 Innsbruck.
Sentralt i forberedelsene står arbeidet med unge utøvere i et langsiktig og helhetlig
utviklingsperspektiv. I tillegg gjennomføres det et forberedelsesopplegg etter mønster av et
ordinært OL, herunder med gjennomføring av precamps.
Norge vil sende 43 utøvere, fordelt på 10 idretter, til YOG 2012 i Innsbruck.
Olympiatoppens totale budsjett relatert til forberedelser og gjennomføring av YOG 2012 er på
ca kr. 200.000,-. 15.000 USD av dette betales av IOC over Olympic Solidarity programmet.

Toppidrettssjefen understreket at dersom Norge får tildelt YOG 2016, så vil det generere nye
og unike muligheter for å jobbe strategisk og utviklingsmessig med morgendagens
toppidrettsutøvere.

O-sak H: YOG 2016
Generalsekretæren orienterte i saken.
YOG 2016 har vært til behandling i følgende IS-møter:
IS-møte 30 (2007-2011), sak 318
IS-møte 31 (2007-2011), sak 330
Ekstraordinært IS-møte, 15.-16.04.2010, sak 332
IS-møte 32 (2007-2011), O-sak G
Telefonstyremøte 14.06.2010, sak 339
IS-møte 34 (2007-2011), sak 364
IS-møte 36 (2007-2011), sak 386
IS-møte 37 (2007-2011), sak 403
IS-møte 38 (2007-2011), sak 405
IS-møte 40 (2007-2011), sak 414
IS-møte 41 (2007-2011), sak 421
IS-møte 43 (2007-2011), O-sak B
IS-møte 1 (2011-2015), O-sak D

NIF har i brev til IOC av 10.06.2011 bedt om en bekreftelse på en foreslått utbetalingstakt av
det ekstraordinære økonomiske tilskuddet, som skal benyttes til finansiering av
deltakerlandsbyen i Lillehammer (som senere skal benyttes som studenthybler). IOC har i
brev til NIF av 23.06.2011 bekreftet den foreslåtte utbetalingstakten. Dette innebærer at denne
delen av YOG 2016-prosjektet har liten økonomisk risiko.
Videre har IOC i e-post til NIF datert 23.06.2011 bekreftet at de foreliggende planløsningene
relatert til deltakerlandsbyen er akseptable. Også dette innebærer at risikoen ved denne delen
av YOG 2016-prosjektet minimeres.
Kvalitetssikrer/Veritas vil overlevere den endelige kvalitetssikringsrapporten til KUD
11.07.2011.
Generalsekretæren vil følge opp overfor Kulturdepartementet hvordan offentliggjøringen av
dette arbeidet vil bli gjennomført.

O-sak I: Idrettsstyrets representasjon
Idrettsstyremedlemmene orienterte fra sine representasjonsoppgaver siden
IS-møte 1 (2011-2015).

Eventuelt:
Idrettsstyremedlem Tom Tvedt orienterte om det arbeidet som foregår i
Rogaland Friidrettskrets vedr. en evt. søknad om et VM i friidrett for
funksjonshemmede i 2014. Generalsekretæren avsjekker hvordan Norges
Friidrettsforbund er involvert i dette arbeidet.
Valgerd Svarstad Haugland er pr. 20.06.2011 valgt til ny styreleder i Antidoping
Norge (ADN). Inggard Lerheim fortsetter som nestleder i ADN-styret.
Advokat Knut-Marius Sture trer inn i ADN-styret for en fireårsperiode.
De øvrige styremedlemmene i ADN er pr. tiden: Bjørn Christensen, Ingrid Kristiansen
og Randi H. Gustad.
Jens Kristian Thune ble takket av for sitt virke som styreleder i ADN i åtte år under en
tilstelning 20.06.2011. Thune ble tildelt NIFs hederstegn for sitt langvarige og positive
arbeid for norsk idrett gjennom mange år.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 2 (2011-2015) kl. 14.30.
”Åpen time” ble gjennomført etter avsluttet idrettsstyremøte.

