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Tilstede:
Børre Rognlien, Jorodd Asphjell (unntatt IS-sak 30), Kristin Kloster Aasen, Tormod Tvare,
Karette Wang Sandbu (unntatt IS-sakene 30, 31, 33, 41, 42 og o-sak A), Kirsti Skog,
Oddvar Johan Jensen, Tom Tvedt (unntatt IS-sakene 38, 39 og O-sakene B og D),
Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Astrid Waaler Kaas, Geir Johannessen, Inge Andersen
(generalsekretær), Magnus Sverdrup (referent).
Fravær: Gerhard Heiberg og Anne Irene Myhr
Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 5 (2011-2015) 25.08.2011 kl. 09.30.
Møtet var vedtaksført.
Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn i saklisten.
Innledningsvis leste Idrettspresidenten opp en hilsen mottatt fra Statsminister Jens Stoltenberg
til NIF vedr. angrepene på Regjeringskvartalet og Utøya 22.07.2011.
Hilsenen lyder:
"STATSMINISTEREN, Oslo, oktober 2011
Takk for gode ord etter angrepene på Regjeringskvartalet og Utøya. Det varmer å oppleve all
den støtte og omsorg det norske folk har vist i tiden etter 22. juli.
Beste hilsen
Jens Stoltenberg"

Sak 30: Protokoll fra IS-møte 4 (2011-2015), og referat fra presidentskapsmøte
12.10.2011
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte nr. 4 (2011-2015).
Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøtet 12.10.2011 til orientering.

Sak 31: Regnskap pr. 30.09.2011
NIFs økonomisjef Anita Pelsholen gjennomgikk regnskap pr. 30.09.2011.
Regnskapet pr. 30.09.2011 viser et resultat på kr 156.389.707,-. Dette er kr 13.743.169,- bedre
enn budsjettert pr. 30.09.2011.
Idrettsstyret ble informert om at følgende områder/aktiviteter har hatt relativt sett større
kostnader enn budsjettert:
Jubileumsmarkeringer/jubileumsaktiviteter (NIF 150 år)
Tysse-saken

Valgkomiteens arbeid frem mot Idrettstinget 2011
Idrettsstyrets aktiviteter 1. halvår 2011

I tillegg er to store markedsavtaler annerledes utformet fra og med 2011 enn i de foregående
fem årene. Dette gir reduserte nettoinntekter til NIF på markedssiden i 2011. Enkelte
særforbund kan få større økonomiske tilskudd fra NIF basert på enkelte endringer i
markedsavtaler til NIF, som tilgodeser særforbundene og organisasjonen for øvrig på en
positiv måte.
Ref. IS-sak 16 i møte nr. 3 (2011-2015) har generalsekretæren gjennomført innsparingstiltak
og gjort omallokeringer for å redusere NIFs kostnader i årets siste måneder. Dette arbeidet
skal bidra til at NIF får et overskudd for 2011 lik budsjett; kr. 1.000.000,-. Et slikt økonomisk
resultatet forutsetter at aktivitetsnivået i NIF ikke økes vesentlig utover det planlagte for årets
siste måneder.
Videre orienterte NIFs økonomisjef om status vedr. vare- og tjenestemomskompensasjonen.
Momskompensasjonen for varer og tjenester 2011 er i prognosen satt lik budsjettet til
kr. 8.700.000,-. Momskompensasjon for 2010 offentliggjøres primo desember 2011.
Vedtak:
Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 30.09.2011 til etterretning og lot dette være
grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet. Prognostisert årsresultat er lik
årsbudsjettet som er lik overskudd stort kr 1.000.000,-.

Sak 32: Prosess vedr. evt. OL/PL i Norge 2022
Idrettspresidenten innledet til saken.

Det ble 24.10.2011 avholdt et orienteringsmøte mellom NIFs presidentskap og alle de syv
vinterolympiske særforbundene. Til dette møtet ble de nevnte særforbundene spesifikt bedt
om å avgi skriftlige tilbakemeldinger til NIF på følgende punkter:
En anbefalt spesifikasjon relatert til de anlegg som bør prioriteres bygget i forbindelse
med et evt. vinter-OL og Paralympics i Norge i 2022.
En anbefaling på hvilken by som evt. bør være norsk hovedsøkerby.
Refleksjoner vedr. OL og Paralympics og fremtidig sammenheng med
idrettsutdanning/toppidrettssatsing.
Vurdere merverdien for norsk toppidrett generelt, og særforbundene spesielt av et evt.
nytt OL og Paralympics, herunder vurdere etterbruk, miljømessige forhold og drift
relatert til anlegg.
En vurdering av anleggenes etterbruksverdi i et regionalt, nasjonalt og internasjonalt
perspektiv, samt anleggenes helhetlige flerbruksverdi.
Alle de syv vinterolympiske særforbundene peker i sine skriftlige tilbakemeldinger på at de
ønsker at Oslo skal være hovedsøkerby. Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund og
Norges Ake-, bob- og skeletonforbund peker særskilt på at aksen Oslo – Lillehammer –

Gudbrandsdalen bør være det konseptuelle utgangspunktet for det evt. videre planarbeid i
saken. Dette vil bl.a. måtte innebære en gjenbruk av OL-anleggene i alpint og ake, bob og
skeleton fra OL/PL i 1994.
For Idrettsstyret blir det viktig å ta et steg av gangen i denne saken. Særforbundene og
idrettskretsene vil bli informert videre i saken så snart ny informasjon foreligger.
Idrettsstyret var enige om at det nå, på bakgrunn av de ovennevnte tilbakemeldingene fra de
syv vinterolympiske særforbundene, kun er Oslo som er aktuell som hovedsøkerby dersom
det skal igangsettes en norsk søknadsprosess vedr. OL/PL 2022. På bakgrunn av de totale
innspill og anbefalinger NIF har fått fra organisasjonen, gis derfor NIFs presidentskap,
idrettsstyremedlem og IOC-medlem Gerhard Heiberg og generalsekretæren mandat til å gå i
en dialog med Oslo kommune og Regjeringen med tanke på å avklare hvorvidt det er et
politisk, tidsmessig og økonomisk grunnlag for å starte en eventuell prosess vedrørende et
eventuelt vinter-OL og Paralympics til Norge i 2022.
Videre understreket Idrettsstyret at denne saken på en klok måte må ballanseres opp mot
øvrige sentrale idrettspolitiske målsettinger for norsk idrett. Samtidig ble det henvist til
Idrettspolitisk dokument 2011-2015, hvor det eksplisitt er vedtatt at ”Norsk idrett skal arbeide
for at Norge blir en regelmessig arrangør av internasjonale mesterskap, konkurranser og
stevner” (ref. innsatspunkt nr. 1.8).
Det vil være naturlig at Oslo kommune selv blir en sentral aktør i et evt. plan- og
utredningsarbeid.
Det ble videre presisert i debatten at det er kun en ansvarlighetslinje fra idrettsorganisasjonens
side som vil ha er realisme i seg til å nå frem med en statsgaranti til et fremtidig OL/PL i
Norge. Den videre prosessen må hensynta en innovativ, kostnadseffektiv,
samfunnsøkonomisk og bærekraftig utnyttelse av den allerede bygde og etablerte
anleggsmasse. Et nytt OL/PL til Norge (Oslo) må settes inn i rammen av en villet
samfunnsmessig utvikling av regionen og nasjonen i henhold til overordnede
nasjonalpolitiske perspektiver.
Generalsekretæren presenterte en tidslinje for det videre arbeidet. Tidslinjen tar utgangspunkt
i at NIF må melde en formell søkerinteresse til IOC innen oktober 2013, og at alle
søknadspapirer og garantier må være IOC i hende mars/april 2014. Generalsekretæren
understreket, på bakgrunn av den kunnskap NIF nå besitter om OL-prosesser, at tiden til
rådighet er knapp. Videre understreket generalsekretæren at det blir viktig å få klarhet i
hvilken grunnlagsdokumentasjon som må være på plass ved en evt. behandling av saken på et
ekstraordinært idrettsting. Generalsekretæren skal derfor til IS-møte nr. 6 (2011-2015)
fremlegge en juridisk vurdering av et eventuelt ekstraordinært idrettstings
beslutningsgrunnlag i saken, ref NIFs lov § 3.4, litra i, vedtatt på Idrettstinget primo mai
2011.

Vedtak:
Pyeongchang i Sør-Korea ble 6. juli 2011 valgt av IOC som arrangørby for De XXIII
olympiske vinterleker i 2018. På grunn av denne beslutningen i IOC og med bakgrunn i
Idrettspolitisk dokument (2011-2015) har Idrettsstyret gjennomført sonderinger i
organisasjonen under kretsledermøtet primo september 2011 og under dialogmøtene med
særforbundene og idrettskretsene medio september, hvor Idrettsstyret innhentet synspunkter
fra organisasjonen vedrørende et eventuelt fremtidig vinter-OL/Paralympics i Norge.
Videre har de syv vinterolympiske særforbundene eksplisitt blitt hørt av NIF i saken. På
bakgrunn av de totale innspill og anbefalinger NIF har fått fra organisasjonen, gis NIFs
presidentskap, idrettsstyremedlem og IOC-medlem Gerhard Heiberg og generalsekretæren
mandat til å gå i en dialog med Oslo kommune og Regjeringen med tanke på å avklare
hvorvidt det er et politisk, tidsmessig og økonomisk grunnlag for å starte en eventuell prosess
vedrørende et eventuelt vinter-OL og Paralympics til Norge i 2022.
Generalsekretæren skal til IS-møte nr 6 (2011-2015) fremlegge en juridisk vurdering av et
eventuelt ekstraordinært idrettstings beslutningsgrunnlag i saken, ref NIFs lov § 3.4, litra i,
vedtatt på Idrettstinget primo mai 2011.
Det er viktig for Idrettsstyret at den videre prosessen må se på en innovativ, kostnadseffektiv,
samfunnsøkonomisk og bærekraftig utnyttelse av den allerede bygde og etablerte
anleggsmasse.Generalsekretæren bes om å se på konsekvenser for økonomi og
personalressurser ved en eventuell søknadsprosess.
Det skal rapporteres videre til Idrettsstyret i saken i IS-møte nr 6 (2011-2015), som da vil
vurdere den videre behandlingen av en eventuell søkerprosess for et nytt vinter-OL og
Paralympics til Norge i 2022.

Sak 33: YOG 2016
Idrettspresidenten innledet til saken.
Stortingets Familie- og kulturkomité har nå avgitt sin innstilling, ref. Innstilling
33 S (2011-2012); "Innstilling fra Familie- og kulturkomiteen om statsgaranti og tilsagn om
statlige tilskudd for å arrangere olympiske vinterleker for ungdom i 2016". Den endelige
behandlingen i Stortinget er satt til 10.11.2011.
Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om at NIF, sammen med Lillehammer kommune,
må undertegne en såkalt Host City Contract. Før NIF signerer denne må det gjøres ytterligere
juridiske vurderinger, særlig med tanke på at Staten skal være majoritetseier i Lillehammer
Youth Olympic Organizing Committee (LYOGOC).

Idrettspresidenten og generalsekretæren var innkalt til møte med Statssekretær Roger Solheim
og departementsråd Kristin Berge i Kulturdepartementet 27.10.2011 for å diskutere eierskapsog styringsform for LYOGOC. I innstillingen fra Stortingets Familie- og kulturkomité
fremkommer at staten skal eie 51 % av LYOGOC. NIF har ment det er naturlig at idretten
selv eier LYOGOC evt. i samarbeid med Lillehammer kommune. Dette bl.a. med bakgrunn i
at idretten på prinsipielt grunnlag bør eie egne idrettsarrangementer, samt at statlig
majoritetseierskap skaper utfordringer relatert til moms på interne tjenester i idretten, regler
for momskompensasjon og offentlige anbudsrunder . Det blir viktig å ha god dialog med
Lillehammer kommune, Oppland Fylkeskommune, KUD og FD i det videre arbeidet med
eierskap og organisering av LYOGOC.
Idrettsstyret understreket at NIF må være godt representert i LYOGOC-styret, samt i et evt.
representantskap.
Generalsekretæren vil søke bistand fra Deloitte for at NIF i den videre prosessen og
etableringsfasen av LYOGOC sørger for at idrettens interesser, herunder NIF og IOCs egne
investeringer i YOG 2016, blir ivaretatt i den hensikt de er ment for arrangementet og
Olympic Legacy.
Videre var Idrettsstyret enige i at idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu blir teamleder for
de norske representantene i hospiteringsprogrammet før og under YOG 2012 i Innsbruck i
desember 2011 og januar 2012, og at det blir gitt et rimelig styrehonorar som ivaretar og
regulerer dette forholdet.
Vedtak:
1. Idrettsstyret ba generalsekretæren om å ferdigforhandle og ferdigstille ”Host City Contract
for the 2nd Winter Youth Olympic Games in the year 2016”. Generalsekretæren legger denne
frem for presidentskapet når avtalen er ferdigforhandlet.
2. Idrettsstyret ba om at Idrettspresidenten, idrettsstyremedlem og IOC-medlem
Gerhard Heiberg og generalsekretæren går i en dialog med Kulturdepartementet, Oppland
Fylkeskommune og Lillehammer kommune vedr. den overordnede organisasjons- og
styringsformen av YOG 2016, slik at idrettens interesser blir ivaretatt på en god og
hensiktsmessig måte.
3. Idrettsstyret utnevnte idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu som team-leder for
hospiteringsprogrammet som YOG Innsbruck 2012 har invitert NIF til med
samarbeidspartnere, i perioden 01.12.2011 – 31.01.2012. Idrettsstyret gir fullmakt til NIFs
presidentskap til å fastsette Karette Wang Sandbu sitt styrehonorar spesifikt for de aktuelle to
månedene.

Sak 34: Dispensasjon fra § 2-6: Norges Tennisforbund
NIFs jurist, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken.

NIF har mottatt dispensasjonssøknad fra Norges Tennisforbund (NTF). vedr. et nåværende
varamedlem i NTFs styre. Høsten 2011 tiltrådte vedkommende en 50%-stilling i en
tennisregion, som er et underordnet organisasjonsledd.
Som følge av ansettelsen plikter vedkommende å fratre sitt tillitsverv i NTF. Dette følger av
NIFs lov § 2-6 (1). NTF søker derfor om dispensasjon i henhold til NIFs lov § 2-6 (6) for
perioden frem til tennistinget november 2011. NTF søker samtidig om dispensasjon for
samme tillitsverv for neste tingperiode (2011-2013).
Idrettsstyret finner ikke at det foreligger særlige grunner som tilsier dispensasjon i dette
tilfellet og innvilger ikke dispensasjon i saken.
Vedtak:

Idrettsstyret gir ikke dispensasjon fra NIFs lov § 2-6 for Sverre Lie som varamedlem i styret
til Norges Tennisforbund.

Sak 35: Dispensasjon fra § 2-6: Buskerud idrettskrets
NIFs jurist, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken.
Guri Berg er nestleder i styret i Buskerud idrettskrets. Hun er blitt ansatt i en 20%-stilling som
daglig leder i Hurum idrettsråd (IR). Buskerud idrettskrets er et overordnet organisasjonsledd.
Buskerud idrettskrets har søkt Idrettsstyret om dispensasjon i henhold til
NIFs lov § 2-6 (6) i perioden fra Bergs ansettelse i idrettsrådet og frem til neste
idrettskretsting i april 2012.
Berg er ansatt i en 20%-stilling i Hurum IR og søknaden gjelder kun for perioden frem til
neste idrettskretsting i april 2012. Idrettskretsen har få oppgaver som berører idrettsrådene
direkte. Berg kan derfor i liten grad påvirke sin egen arbeidssituasjon gjennom tillitsvervet.
Eventuelle habilitetssituasjoner i denne korte perioden vil dessuten kunne løses av
inhabilitetsbestemmelsene i NIFs lov.
Idrettsstyret finner på bakgrunn av dette at det foreligger særlige grunner som tilsier
dispensasjon i dette tilfellet og innvilger dispensasjon i saken.
Det understrekes at avgjørelsen er basert på de særlige hensyn som gjør seg gjeldende i denne
saken, og at dette ikke vil danne presedens for ansatte i idrettsråd med tillitsverv i
idrettskretsene.
Vedtak:

Idrettsstyret gir Guri Berg dispensasjon fra NIFs lov § 2-6 som nestleder i styret i Buskerud
idrettskrets. Dispensasjonen gis frem til neste idrettskretsting.

Sak 36: Delegasjonsreglementet
NIFs jurist, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken.

NIFs lov inneholder en rekke plikter og oppgaver for Idrettsstyret. Det forrige idrettsstyret
(2007-2011) delegerte enkelte av disse lovpålagte oppgavene til generalsekretæren (GS),
idrettskretsene (IK) og særforbundene (SF). Dette følger av gjeldende NIFs
delegasjonsreglement.
Etter NIFs lov er det Idrettsstyret som avgjør dispensasjoner fra § 2-4 (kjønnsfordeling) og
§§ 2-6 og 2-7 (valgbarhet). Etter eksisterende delegasjonsreglement er noe av dette delegert til
hhv. GS og IK.
For å gjøre det enklere for organisasjonsleddene å vite hvem som skal behandle
dispensasjonssøknaden, foreslår generalsekretæren følgende systematikk:
• Alle søknader fra idrettskrets/særforbund (IK/SF) behandles av IS,
• Alle søknader fra særkrets/region (SK) behandles av GS.
• Alle søknader fra idrettsråd/idrettslag (IR/IL) behandles av IK.
På Idrettstinget ble det vedtatt en lovendring som innebærer at etablering av en
idrettslagsallianse krever samtykke fra IS (Ref. NIFs lov § 10-7(5) [tidligere § 10-9]). Dette
foreslår generalsekretæren at delegeres til IK. Dette er naturlig fordi en slik etablering krever
endring i ILs lover, og det er IK som godkjenner lovendringer fra IL.
Vedtak:

Idrettstyret vedtar endringer i NIFs delegasjonsreglement som fremvist i saksfremleggelsen.

Sak 37: Forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7
NIFs jurist, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken.

Etter de endringer som ble gjort i NIFs lov på Idrettstinget 2011, er det nødvendig å oppdatere
de retningslinjer som er gitt med hjemmel i NIFs lov. Lovhenvisningene i retningslinjene er
oppdatert, og det er foretatt visse innholdsmessige endringer i tråd med nytt
delegasjonsreglement og med endringene i NIFs lov vedtatt på tinget.
Følgende endringer er foretatt:
• Lovhenvisningene i forskriften er oppdatert.
• Innholdsmessige endringer i tråd med endringer i NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.
• Delegasjonen er endret i tråd med nytt delegasjonsreglement, se dette.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtar endringer i forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.

Sak 38: Forskrift om plikt til å gi informasjon for planlegging og gjennomføring av
dopingkontroller
NIFs jurist, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken.
Etter de endringer som ble gjort i NIFs lov på Idrettstinget 2011, er det nødvendig å oppdatere
de retningslinjer som er gitt med hjemmel i NIFs lov. Lovhenvisningene i retningslinjene er
oppdatert, og det er også foretatt visse innholdsmessige endringer.

Forskrift om plikt til å gi informasjon for planlegging og gjennomføring av dopingkontroller
er behandlet av NIFs lovutvalg. Følgende endringer er foretatt:
•
•

•

Endringer i WADAs regelverk har nødvendiggjort visse endringer i forskriften.
Klage over ilagt advarsel skal nå rettes til et uavhengig klageorgan oppnevnt av styret i
ADN og ikke til påtalenemnda. Det er uheldig at nemnda både er klageorgan for ilagte
advarsler og samtidig det organ som senere skal vurdere om det skal reises påtale
basert på 3 ilagte advarsler.
Språklige forbedringer/presiseringer.

Vedtak:
Idrettsstyret vedtar endringer i forskrift om plikt til å gi informasjon for planlegging og
gjennomføring av dopingkontroller. Endringene trer i kraft fra 01.01.2012.

Sak 39: Forskrift til NIFs lov § 2-4
NIFs jurist, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken.

Etter de endringer som ble gjort i NIFs lov på Idrettstinget 2011, er det nødvendig å oppdatere
de retningslinjer som er gitt med hjemmel i NIFs lov. Lovhenvisningene i retningslinjene er
oppdatert, og det er foretatt visse innholdsmessige endringer i tråd med endringer i
delegasjonsreglementet og endringer i NIFs lov.
Når det gjelder Forskrift til NIFs lov § 2-4 (kjønnsfordeling), er følgende endringer er foretatt:
• Lovhenvisningene i forskriften er oppdatert.
• Delegasjonen er endret i tråd med nytt delegasjonsreglement,
ref. IS-sak 36 (2011-2015).
Vedtak:

Idrettsstyret vedtar forskrift til NIFs lov § 2-4.

Sak 40: IOC Rule 45 – Behandling i Court of Arbitration for Sport (CAS)
NIFs jurist, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken.

Court of Arbitration for Sport (CAS) har nylig avsagt to avgjørelser av betydning for Norges
Idrettsforbund:
1. IOC Rule 45
Den 27. juni 2008 vedtok IOC, med hjemmel i Det olympiske charter Rule 45, en ny
bestemmelse som forbød utøvere, som var ilagt mer enn 6 måneders utestengelse for brudd på
dopingbestemmelsene, å delta i det påfølgende OL.
06.10. 2011 opphevet Court of Arbitration for Sports (CAS) IOCs regel etter at den ble
utfordret av USAs olympiske komité.
Idrettsstyret tar til etterretning at IOCs bestemmelse om OL-deltagelse (rule 45) er satt til
side av Court of Arbitration for Sport. Idrettsstyret vil, som IOC, respektere avgjørelsen.

Det kan likevel bli aktuelt å se nærmere på saken i forbindelse med revideringen av WADAkoden (et arbeid som påstartes primo 2012).

2. Rettsikkerhet og revisjon av WADA-koden i kjølvannet av Tysse-saken
Erik Tysse avla en positiv dopingprøve under en internasjonal konkurranse i Italia i mai 2010.
Prøven viste spor av CERA, et kroppsfremmed middel som virker i hovedsak som kroppens
naturlige EPO.
Tysse ble idømt 2 års utelukkelse av NIFs domsutvalg. Saken ble iht. NIFs
dopingbestemmelser anket til NIFs appellutvalg. Etter IAAFs egne bestemmelser skal en anke
etter en førsteinstansbehandling alltid sendes direkte til CAS. Anken til NIFs appellutvalg ble
derfor stanset i påvente av dommen fra CAS. Samtidig bekreftet Idrettsstyret overfor Tysses
advokat i brev av 8. mars d.å. at NIF ville anerkjenne en eventuell avgjørelse avsagt av CAS.
Dette følger også av NIFs lov § 12-8 (12), som sier at NIF anerkjenner rettskraftige
avgjørelser avsagt av CAS.
I CAS ble anken fra Tysse forkastet. Etter NIFs lov § 12-20 kan en sak som er endelig avgjort
av ”NIFs dømmende instanser”, gjenopptas når det fremkommer opplysninger som man antar
ville ha medført et annet resultat. For Tysses vedkommende er saken avgjort av CAS, og ikke
av NIFs domsorgan. CAS-dommen kan derfor ikke gjenopptas med hjemmel i denne
bestemmelsen i NIFs lov.
Det legges derfor til grunn at CAS-dommen (2011/A/2353) er endelig. Tysse er utelukket
inntil 8. juli 2012.
Arbeidet med revidering av WADA-koden påstartes primo 2012, og ny WADA-kode vil bli
vedtatt på WADAs kongress i Sør-Afrika ultimo 2013. Idrettsstyret mener at det er aktuelt å
se nærmere på Rule 45 (konsekvenser for OL-deltakelse ved brudd på dopingbestemmelsene),
samt at idrettsstyremedlem Tom Tvedt ga uttrykk for at Norge bør arbeide for et
internasjonalt forbud mot høydehus i revisjonen av WADA-koden.

Vedtak:

1. Idrettsstyret tar til etterretning at IOCs bestemmelse om OL-deltagelse (rule 45) er satt til
side av Court of Arbitration for Sport. Idrettsstyret vil, som IOC, respektere avgjørelsen.
2. Idrettsstyret tok generalsekretærens informasjon om CAS’, idrettens øverste domsorgan,
avgjørelse 2011/A/2353 (Tysse-saken) til orientering.
Idrettsstyret ber generalsekretæren følge opp den bebudede høringen vedrørende
revisjonen av WADA-koden.
I forbindelse med revisjon av WADA-koden, et arbeid som påstartes primo 2012, ber
Idrettsstyret generalsekretæren komme tilbake til Idrettsstyret med de saker som Norges
idrettsforbund vil bringe til behandling i forbindelse med denne revisjonen. Idrettsstyret ber
videre generalsekretæren om å avsette nødvendige faglige og økonomiske ressurser til dette
arbeidet i budsjettene for 2012 og 2013, samt å forberede nødvendig representasjon ved
WADA-kongressen i Sør-Afrika ultimo 2013.

Sak 41: Inkludering i Idrettslag 2012 (søknad til KUD)
Generalsekretæren innledet til saken.
Det overordnede målet med tilskuddsordningen ”Inkludering i Idrettslag” er å inkludere nye
grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle
barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet. Tilskuddet vil bli
benyttet til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med innvandrerbakgrunn med særlig vekt på jenter, samt barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne.
Tilskuddsordningens mål, målgrupper og retningslinjer er nå godt innarbeidet hos NIF og hos
de regionale og lokale forvaltningsenhetene. Det samme gjelder tilskuddsordningens
tilpasning til regnskapsåret.
Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens innstilling om å søke Kulturdepartementet om
totalt kr. 9.500.000,- for 2012. Dette beløpet er identisk med det omsøkte beløpet for 2011,
men er kr. 1.000.000,- mer enn det som faktisk ble tildelt for 2011.
Idrettsstyret opprettholder de samme lokale og regionale forvaltningsenhetene som tidligere.
Vedtak:
NIF oversender søknad til KUD om tilskudd til den separate tilskuddsordningen ”inkludering
i idrettslag” innen 07.11.2011. NIF søker om det samme beløpet, kr 9.500.000,-, for 2012 som
for 2011.

Sak 42: Barn-, ungdom- og breddesatsing – Post 3 for 2012
Generalsekretæren innledet til saken.
Det ble vist til IS-sak nr. 24 i IS-møte nr. 4 (2011-2015), hvor spillemiddelsøknaden for 2012
ble behandlet.
Det overordnede målet med post 3-midlene er at tiltakene som gjennomføres skal styrke
aktiviteten og kompetansen i idrettslagene og/eller fører til økt rekruttering i idrettslagene,
samt at de unge fortsetter lengre i idrettslagene.
Innsatsområdene beholdes slik som tidligere år og blir også for 2012:
- Trener- og lederutvikling
- Aktivitetsutvikling
- Klubbutvikling
Målgrupper for midlene beholdes slik som tidligere år og er:
Barn (6-12 år) innenfor den frivillige og medlemsbaserte idretten.
Ungdom (13-19 år) innenfor den frivillige og medlemsbaserte idretten.
Prioriterte grupper som ikke finner seg godt nok til rette i idrettslagene blir bedre
inkludert, inklusiv funksjonshemmede.

Tilrettelegging for, og styrking av, den idrettslige aktivitet for funksjonshemmede skal
prioriteres.
Målgruppene og kriteriene for post 3 2012 er de samme som ved tidligere år. Det vil nå bli
igangsatt en søknadsrunde hvor særforbundene søker NIF om post 3-midler for 2012.
Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret med innstilling til fordeling av post 3midler til de enkelte særforbundene så snart denne er klar.
Idrettsstyret understreket at det er viktig at midlene i størst mulig grad når ut til de lokale og
regionale operative ledd, og at det enkelte særforbund har et ansvar for å anvende disse
midlene på en måte som gjør at det skapes mer og bedre aktivitet ute i idrettslagene. Hensynet
til aktivitetsutvikling for de funksjonshemmede skal også prioriteres og ivaretas lokalt og
regionalt av særforbundene.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok følgende innsatsområder og kriterier for barn-, ungdom- og
breddesatsing – post 3-midlene – fra og med 2012. Målgruppene er som tidligere vedtatt, ref.
IS-sak 292 i IS-møte nr. 28 (2007-2011).
Innsatsområder:
- Trener- og lederutvikling
- Aktivitetsutvikling
- Klubbutvikling
Kriterier 2012:
1. Tiltak som fører til at aktiviteten for barn styrkes, gir økt kompetanse på aktivitet for barn,
og at den er i tråd med Idrettens barnerettigheter.
2. Tiltak som skal bidra til å utvikle ungdomsidretten, og at den er i tråd med retningslinjer
for ungdomsidrett.
3. Tiltak for grupper som i dag er svakt representert i idrettslagene skal prioriteres.
4. Midler kan sørge for at trenerutdanningen blir oppdatert og tilpasset det nye rammeverket i
Trenerløypa.
5. Tiltak som øker kompetansen i idrettslagene gjennom klubbutvikling eller andre
skoleringstiltak.
6. Tiltak til Idrett i skolen kan tilgodeses når dette er et samarbeid mellom idrettslagene og
skolen og støtter opp om et allsidig aktivitetstilbud, og som gir en dokumentert merverdi for
klubbene og idrettene.

O-sak A: Status i det idrettspolitiske opparbeidet
Idrettspresidenten orienterte om Presidentskapets oppfølging av komitéhøringene vedr.
Statsbudsjettet for 2012. NIF har avlevert skriftlige innspill til følgende stortingskomiteer:
Familie- og kulturkomiteen
Finanskomiteen
Kommunal- og forvaltningskomiteen
Helse- og omsorgskomiteen

Idrettsstyret ble orientert om at presidentskapet og generalsekretæren har avtalt møte med
Arbeiderpartiets finansfraksjon og familie- og kulturfraksjon den 04.11.2011 for særlig å
diskutere norsk idretts utfordringer relatert til spillemidlene og til Regjeringens
opptrappingsplan vedr. momskompensasjon for frivillig sektor.
Idrettsstyret diskuterte hva som kunne bli idrettens rolle i Regjeringens samhandlingsreform.
Denne reformen innebærer bl.a. at flere offentlige helsetjenester vil bli utført nærmere
pasienten, og at kommunene vil få flere oppgaver relatert til helsetjenester. Idrettsstyret
understreket at det er viktig at NIF har en plan, og et bevisst forhold til hva idretten kan og
skal bidra med i et folkehelseperspektiv. Konkret vil det nå bli utarbeidet en oversikt som
fremviser gode eksempler på konkrete folkehelseprosjekter i regi av norsk idrett.
Idrettens viktigste bidragsinstrument i dette arbeidet er de lokale idrettslagene, og den daglige
aktiviteten som foregår der.
Det ble videre understreket at det spesifikke folkehelsearbeidet i regi av NIF i 2011 er
finansiert av midler over statsbudsjettet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det er
meget viktig at det også for 2012 avsettes midler over statsbudsjettet til dette arbeidet –
minimum på nivå med 2011-tildelingen. Uten disse midlene vil det påstartede, idrettsfaglig
funderte, folkehelsearbeidet stoppe opp. Idrettsstyret mener at det bør være en årlig gradvis
opptrapping av midler fra HOD til idretten i henhold til idrettens omfattende aktivitetsnivå på
området.
Med bakgrunn i pressemeldingen fra Norsk Tipping (NT) datert 28.10.2011, orienterte
generalsekretæren Idrettsstyret om at NT sannsynligvis kan komme til å levere et bedre
årsresultat enn tidligere antatt. Årsaken er stor interesse rundt den store premiepotten i
Viking Lotto, som har blitt en ”Jackpot” gjennom høsten 2011.
Idrettsstyret understreket at det er viktig at det ikke opptas nye spill i NTs regi som ikke
inngår i den ordinære tippenøkkelen, hvor idretten får sine inntekter fra. NIFs presidentskap
har blitt presentert for nye spillkonsepter som er interessante, og som NT bør inkludere i sin
spillportefølje og hvor inntektene inngår i tippenøkkelen (ref. sak E i presidentskapsmøtet
12.10.2011). Idrettsstyret ba Idrettspresidenten og generalsekretæren om å følge opp dette
overfor Statsråden og Norsk Tippings ledelse.
Idrettsstyret understreket at det blir viktig å jobbe politisk og strategisk inn mot Regjeringen
og Stortinget for å sikre dagens spillmonopol, som pr. tiden er den mest forutsigbare
overordnede inntektskilden til norsk idrett.
Pr. tiden er den viktigste idrettspolitiske prosessen i så måte å sikre en endring av
tippenøkkelen i idrettens favør. Dette vil også styrke idrettens samling bak den statlige
spillpolitikken.

Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om at den bebudede Idrettsmeldingen er utsatt. Det
er forventet at Idrettsmeldingen legges frem for Stortinget våren 2012.

O-sak B: Aktuelle problemstillinger relatert til nasjonal og internasjonal boksing
Idrettspresidenten orienterte i saken.
Norges Bokseforbund har henvendt seg til NIF med bakgrunn i at Det internasjonale
amatørbokseforbundet (AIBA) skal ha vedtatt at amatørboksing ikke lenger skal utøves med
hjelm. Dette vil, i følge Norges Bokseforbund, kunne sette norsk amatørboksing i en
utfordrende situasjon all den tid norske utøvere er pålagt å bruke hjelm, både nasjonalt og
internasjonalt.
Med dette som bakgrunn har stortingsrepresentantene Øyvind Korsberg, Solveig Horne, Ib
Thomsen og Mette Hanekamhaug (alle fra Fremskrittspartiet) fremmet et dokument 8-forslag
om ”å endre lovverket for å tilpasse oss internasjonale retningslinjer for amatør- og
proffboksing”.
Videre har KUD i brev til NIF av 27.10.2011 bedt om en vurdering av hvilke konsekvenser
endringene vil få for norsk idrett, og om det er behov for endringer i forskrift av om
sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout.
For NIF fremstår det som uklart hva AIBA evt. har vedtatt i denne saken. Av den grunn er det
generalsekretærens vurdering at videre behandling av saken fra NIFs side avventes til mer
konkret informasjon foreligger. I en evt. videre prosess er det viktig at NIF har en god dialog
med Bokseforbund og de særforbundene som representerer de øvrige knockout-idrettene i
Norge.
O-sak C: Strategidokumenter – oppfølging IPD 2011-2015
Idrettspresidenten orienterte i saken. Det ble vist til de utsendte dokumentene i saken.
Generalsekretæren vil utarbeide forslag til strategidokumenter på alle de overordnede
målsetningene i IPD 2011-2015.
O-sak D: Status i organisasjonsutvalgets arbeid
Idrettspresidenten orienterte i saken. Det ble vist til de utsendte dokumentene i saken.
Organisasjonsutvalget har avholdt tre møter (den 24.08.2011, 26.09.2011 og 18.10.2011).
Organisasjonsutvalget har hatt følgende fire hovedemner på agendaen:
1. Rettighetssikring av idrettsarrangementer
2. Status på høydehus internasjonalt etter vedtak om forbud på Idrettstinget i 2003
3. Rolle- og arbeidsfordelingen i organisasjonen
4. Tingssammensetningen

De tre avholdte møtene har hovedsakelig vært konsentrert om sak 1 : «Rettighetssikring av
idrettsarrangementer » og sak 2: «Status på høydehus internasjonalt etter vedtak om forbud på
Idrettstinget i 2003».
Neste møte i organisasjonsutvalget er berammet til 23.11.2011.
O-sak E: Idrettsstyrets representasjon
Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 6 (2011-2015).

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 5 (2011-2015) kl. 16.00.
”Åpen time” ble gjennomført etter avsluttet idrettsstyremøte.
I forbindelse med ”Åpne time” tildelte Idrettspresidenten Thea Therese Næss fra Fighter
Kickboxing i Oslo, Porsgrund Porselænfabriks Ærespris for 2011.
Thea Therese Næss ble verdensmester i 60 kg. fullkontakt i 2008, 2009 og 2010. I 2010
tok hun gull i ”Combat Games” i Beijing.
Idrettsstyret mener at Thea Therese Næss er et flott forbilde for barn og ungdom, og at
hun er en verdig vinner av denne æresprisen. Ref. IS-sak 22 i IS-møte nr. 3 (2011-2015).
Neste IS-møte (IS-møte nr. 6, 2011-2015) avholdes mandag 28.11.2011.

