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Sak 431: Protokoll IS-møte nr. 41 (2007-2011)
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok protokollen for Idrettsstyrets møte nr. 41 (2007-2011), med de innspill til
korrigeringer som kom i møtet.

Sak 432: Styrets årsberetning 2010 inkl. ferdigstilt regnskap 2010
Med referanse til IS-sak 420 i IS-møte nr. 41 (2007-2011) har Generalsekretæren, på
bakgrunn av mottatte innspill fra Idrettsstyret, utarbeidet et revidert forslag til Styrets
årsberetning for 2010 til Idrettsstyret.
Når det gjelder ferdigstilt regnskap for NIF for 2010, så vises det til IS-sak 419,
NIFs årsregnskap 2010, i IS-møte nr. 41 (2007-2011). Note 4 er endret i henhold til IS-sak
419 etter kommentarer fra Idrettsstyret.
Ferdigstilt årsregnskap med noter ble signert av Idrettsstyret sammen med den vedtatte
årsberetningen for 2010 fra Idrettsstyret.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok Styrets årsberetning for 2010 og underskrev denne.
NIFs regnskap for 2010 ble underskrevet i endelig ferdigstilt utgave med korrigert note 4 i
henhold til Idrettsstyrets vedtak i IS-sak 419 i IS-møte nr. 41 (2007-2011)

Sak 433: Idrettspolitisk dokument 2011-2015 og langtidsbudsjett 2012-2015
Idrettspolitisk dokument 2011-2015
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken vedr. Idrettspolitisk Dokument 2011-2015.
Utkastet til Idrettspolitisk dokument er nå redigert med bakgrunn i høringen blant
idrettskretsene og særforbundene fra 05.03.2011 til 18.03.2011. Ref. IS-sak 424 i IS-møte nr.
41 (2007-2011).
Organisasjonens overordnede tilbakemelding er at man slutter seg til innholdet, men at de
tidligere ”hovedmålene” må fremheves ytterligere.
Idrettsstyret understreket at det Idrettspolitiske Dokumentet for neste tingperiode naturlig må
knyttes til fremtidige spillemiddelsøknader og andre handlingsplaner/strategidokumenter,
eksempelvis den anleggspolitiske handlingsplanen og norsk idretts nylig vedtatte
miljøstrategi.
Etter at IPD 2011-2015 er vedtatt på Idrettstinget 05.05-08.05.2011, og ved endelig
ferdigstillelse av dokumentet, skal dette inneholde referanser til NIFs vedtatte
strategidokumenter.
Langtidsbudsjett 2012-2015
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken om NIFs langtidsbudsjett 2012-2015.
I utarbeidelsen av Langtidsbudsjett for 2011-2015 er det tatt utgangspunkt i vedtatt budsjett
for 2011 (ref. IS-sak nr. 410 i IS-møte nr. 40 [2007-2011]). Denne saken ble flyttet frem fra
IS-sak 439, da Idrettsstyret fant det naturlig å behandle langtidsbudsjettet i forbindelse med
IPD.
Det er lagt til grunn en indeksregulering av alle budsjettposter på 3 % pr. år for perioden.
Videre er det tatt utgangspunkt i de inntektsstrømmene NIF har i pr. i dag. Ved vesentlige
endringer i de økonomiske rammevilkårene, kan Idrettsstyret vedta å forsterke spesifikke
områder. Generalsekretæren understreket i så måte at det har skjedd store endringer i NIFs
inntekter siden Idrettstinget i Skien i 2007 - ref. eksempelvis overgangsmidlene og
momskompensasjonsordningen.
Idrettsstyret var enige i at NIF skal budsjettere med et årlig overskudd på minimum
kr. 1.000.000,- i budsjettårene fra 2011 til 2015.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok utkastet til Idrettspolitisk dokument 2011-2015 og langtidsbudsjettet for
2012-2015, med de kommentarer som kom i møtet, som styrets forslag til Idrettstinget 2011.

Sak 434: Lovendringsforslag
Saken ble lagt frem av leder av lovutvalget Harald Tronvik, sekretær i lovutvalget, Niels
Kiær, og juridisk rådgiver i NIF, Morten Johnsen.
Idrettstyret behandlet egne lovendringsforslag i tråd med saksfremlegget fra lovutvalget, samt
de innspill som kom fra Idrettsstyret under møtet, og ga lovutvalget fullmakt til å utarbeide ny
ordlyd i sak vedrørende evt. ny norsk søknad om arrangement av De olympiske og
paralympiske leker. Videre ga Idrettsstyret sin endelige uttalelse til innkomne
lovendringsforslag.
Idrettstyret behandlet det endelige dokumentet til Idrettstingets sak 13 Endringer i NIFs lov.
Vedtak:
Idrettstyret vedtok egne lovendringsforslag til Idrettstinget 2011 i tråd med saksfremlegget fra
lovutvalget, samt de innspill som fremkom fra Idrettsstyret i møtet.
Idrettstyret godkjente forslaget til Idrettstingets sak 13 Endringer i NIFs lov, som saksdokument
til Idrettstinget.
Idrettsstyret ga Lovutvalget og Generalsekretæren fullmakt til å gjøre de endringene som
fremkom under Idrettsstyrets behandling av saken for å kunne sende ut saksdokumentene til
Idrettstinget innen fristen 05.04.2011.

Sak 435: Post 3; barn, ungdom og bredde
Generalsekretæren innledet til saken.
Det ble vist til søknad om spillemidler for 2011 datert 01.10. 2010, samt tildelingsbrev vedr.
spillemidler fra Kulturdepartementet (KUD) til NIF datert 17.12. 2010.
I 2011 er det totalt kr 111.413.673,- til fordeling basert på søknader i post 3-midler; aktivitet
barn, ungdom, og bredde. Tilskuddet økte med kr 3.000.000,- fra 2010 til 2011. Denne
økningen er øremerket ”Trenerløypa” i spillemiddeltildelingen fra KUD.
De totale økonomiske tildelingene over post 3 har hatt en markant økning siden oppstarten i
2000, noe som har muliggjort ulike former for ekspansjon sentralt og regionalt i mange
særforbund. Idrettsstyret var enige om at ved en evt. ytterligere økonomisk styrking av dette
aktivitets- og fagområdet, må dette i størst mulig grad komme idrettslagene til gode. Det ble
også understreket at det må utvikles gode systemer for å kunne ”spore” dagens økonomiske
post 3-pengestrømmer fra særforbundene og helt ut i lagene.
Idrettsstyret påpekte at anvendelsen av post 3-midler må samsvare med de overordnede
fremtidige prioriteringene på området barn, ungdom og bredde.
Vedtak:

Idrettsstyret vedtok generalsekretærens innstilling til fordeling av post 3-midler (aktivitetsog kompetansetiltak) til barn, ungdom og bredde, totalt kr. 111.413.673,- for 2011.
Ved en evt. fremtidig økonomisk styrking av særforbundenes arbeid med barn og unge over
post 3, må det kvalitetssikres at en slik økning kommer idrettslagene i størst mulig grad til
gode.

Sak 436: Instruks for NIFs valgkomité
Juridisk rådgiver, Morten Johnsen, innledet til saken. Leder av NIFs lovutvalg, Harald
Tronvik, og sekretær i lovutvalget, Niels Kiær, var også tilstede under behandlingen.
Idrettstinget 2007 vedtok at det skal fremmes en instruks for NIFs valgkomité for Idrettstinget
i 2011. Instruksen som nå ble forelagt Idrettsstyret, var til behandling i IS-møte 41 (ref. IS-sak
nr. 427 [2007-2011]). Videre har den vært til behandling i NIFs lovutvalg den 14.03.2011.
Idrettsstyret understreket at kjønnsmessig og geografisk fordeling skal hensyntas ved foreslått
sammensetning av Idrettsstyret.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok vedlagte forslag til instruks for NIFs valgkomité med de innspill som kom
i møtet, og fremmer instruksen for Idrettstinget.

Sak 437: Ny nasjonalanleggsavtale – Vikingskipet
For at en ny nasjonalanleggsavtale for Vikingskipet skal kunne tre i kraft, må NIF fornye
garantien relatert til Norges Skøyteforbunds (NSFs) oppfyllelse av sine økonomiske
forpliktelser i brukeravtalen.
NSF har formelt erklært overfor NIF at de grunnleggende premissene for NIFs utstedelse av
en slik økonomisk garanti er godtatt og forstått. I denne erklæringen heter det:
Norges Skøyteforbund (NSF) er kjent med og aksepterer at NIF kan holde tilbake
(motregne) et eventuelt effektuert garantiansvar overfor KUD i de overføringer NSF
mottar fra staten (KUD) via NIF. Motregningsretten kan kun utøves i de overføringer som
er avtalt og forfalt i forholdet mellom KUD og NIF/NSF.
Det er generalsekretærens vurdering at NIF bør avgi en garantierklæring snarlig. I og med at
NIFs årlige overføringer til NSF over post 2 (rammetilskudd) er på i overkant av
kr. 2.000.000,-, anses den økonomiske risikoen, både for NIF og for NSF, å være beskjeden.
Dessuten er Vikingskipet pr. i dag det eneste anlegget for hurtigløp skøyter i Norge som
tilfredsstiller internasjonale krav til ISU-mesterskap.
Vedtak:

Idrettsstyret vedtok å avgi den nødvendige økonomiske garantien for at ny
nasjonalanleggsavtale (fra sesongen 2010/2011 til sesongen 2019/2020, 5+5 år) for
Vikingskipet, som nasjonalanlegg for hurtigløp skøyter, formelt skal kunne inngås mellom
Kulturdepartementet og Hamar kommune.
NIFs garanti gjelder Norges Skøyteforbunds årlige oppfyllelse av de økonomiske forpliktelser
overfor Hamar Olympiske Anlegg AS, slik disse er nedfelt i brukeravtalen mellom Norges
Skøyteforbund og Hamar Olympiske Anlegg AS av 11.06.2010. NIF kan holde tilbake
(motregne) et evt. effektuert garantiansvar overfor Kulturdepartementet etter denne garantien
i de overføringer Norges Skøyteforbund mottar av statlige midler fra NIF med referanse til de
årlige tildelinger fra Kulturdepartementet.

Sak 438: Representasjon til Idrettstinget
Idrettspresidenten innledet til saken.
Idrettsstyret har behandlet sammensetningen av Idrettstinget i Sak 287, IS-møte 27 (20072011) O-sak F, IS-møte 28 (2007-2011) O-sak G, IS-møte 31 (2007-2011) O-sak A, IS-møte
15. – 16.04.2010, ekstraordinært møte Sak 352, IS-møte 33 (2007-2011) Sak 361,IS-møte 34
(2007-2011) Sak 372, IS-møte 35 (2007-2011), Sak 383,IS-møte 36 (2007-2011), Sak 407,
IS-møte 39 (2007-2011) og Sak 416, IS-møte 40 (2007-2011) og IS-møte nr. 41 (2007-2011),
samt i presidentskapet den 14.03.2011.
Vedtak:
Idrettsstyret fremmer to prinsipielle forslag til Idrettstinget om å endre NIFs lov § 3-2 med
følgende fordeling av antall representanter:
Et forslag basert på aktivitetstall som erstatter punkt b og c når det gjelder representasjon fra
både særforbund og idrettskretser:
0 – 20.000 = 1 representant
20.001 – 40.000 = 2 representanter
40.001 – 60.000 = 3 representanter
60.001 – 80:000 = 4 representanter
80.001 – 100.000 = 5 representanter
100.001
= 6 representanter
Representasjon foran beregnes av Idrettsstyret etter aktivitetstallene som fremgår av rapport
innsendt pr. 1. januar året før Idrettstinget og meddeles organisasjonene samtidig med
innkallingen til Idrettstinget. Idrettsstyret fastsetter nærmere regler.
Siste avsnitt ”Som representanter etc.” opprettholdes uendret.
Et forslag som baserer seg på dagens lagsrepresentasjon pkt. c:

90 representanter fra særforbund, fordelt slik: *
Hvert særforbund
Forbund med mer enn 1.501 lag
Forbund med 1.001 - 1.500 lag
Forbund med 601 - 1.000 lag
Forbund med 401 600 lag

= 1 representant
= 6 representanter totalt (1+5 i tillegg)
= 5 representanter totalt (1+4 i tillegg)
= 4 representanter totalt (1+3 i tillegg)
= 3 representanter totalt (1+2 i tillegg)

De resterende særforbundsrepresentantene fordeles på andre forbund i forhold til antall lag
(så langt representasjonsantallet rekker).
De to siste avsnittene under pkt. c opprettholdes uendret.
Idrettsstyret vil be lovutvalget om uttalelse vedr. de to forslagene.

Sak 439: Tingdokumenter
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.
Idrettsstyret gjennomgikk og diskuterte dokumentene som skal sendes ut i.f.m. Idrettstinget
2011.
Videre diskuterte Idrettsstyret forretningsorden for Idrettstinget 2011. Idrettsstyret vil foreslå
tre dirigenter. Taletid skal kun, i henhold til NIFs lov, gis til valgte delegater.
Idrettsstyret diskuterte også spesifikke saker som skal opp til behandling på Idrettstinget, samt
at Idrettsstyrets forslag til ny valgkomité ble diskutert.
Vedtak:
Idrettsstyret godkjente vedlagte forslag til saksliste og forretningsorden til Idrettstinget.
Idrettsstyrets innstilling til vedtak i tingsakene utformes slik de er foreslått i saksdokumentet,
såfremt sakene ikke er behandlet separat som styresak.
Idrettsstyrets forslag til ny valgkomité vil være Tove Paule som leder av valgkomiteen, med
Odd-Roar Thorsen som hennes personlige vara.

Sak 440: Innspill til bestemmelser om spillemidler til idrettsanlegg
2. visepresident, Børre Rognlien, innledet til saken.
En av anleggsmålsettingene i Idrettspolitisk Dokument 2007-2011 er å øke idrettens
innflytelse i anleggspolitikken. Et av de vedtatte innsatspunktene lyder som følger:

”Arbeide for at NIF skal ha formell innspillsrett ved årlig rullering av statlige bestemmelser
om tilskudd til anlegg og idrett.”
I tråd med denne strategien sendte NIF brev til Kulturdepartementet (KUD), datert
14.01.2011, og ba om å få bli en formell høringsinnstans ved den årlige rulleringen av
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
I brev fra KUD 08.02. 2011 inviteres NIF til å komme med innspill innen 30.04.2011.
Anleggsutvalget behandlet saken i sitt møte den 24.02.2011 og utarbeidet en innstilling til
generalsekretæren i saken, som Idrettsstyret støttet.
Vedtak:
NIF sender et innspill til KUD med forslag om følgende tre endringer:
1. Den ekstra tilskuddssatsen for interkommunale idrettsanlegg økes fra 20 % til 30 %.
Større regionalanlegg som bygges av en enkelt kommune kommer også inn under
ordningen med et ekstra tilskudd på 30% av ordinær sats.
2. Overtrykkshaller for tennis defineres som stønadsberettigede.
3. Anleggseiere som har mottatt spillemidler tillates å inngå langsiktige leieavtaler med
private skoler og barnehager i tidsrom på døgnet hvor idretten ikke selv bruker
anleggene.
I tillegg anmodes departementet om å justere tilskuddssatsene.

Sak 441: Finansiering av deltakelse i Deaflympics
Idrettspresidenten innledet til saken.
NIF overtok ved oppløsningen av Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) også
ansvaret for idrett for døve, og NIF har således det overordnede ansvaret for norsk deltagelse i
Deaflympics. I motsetning til hva som er tilfellet ved de ordinære olympiske- og
paralympiske leker, mottar ikke organisasjonen et øremerket tilskudd til Deaflympics over
spillemidlene.
Idrettsstyret var enige i at det for fremtiden innarbeides en årlig økonomisk støtte,
i størrelsesorden opp til kr 200 000,-, for fremtidig medfinansiering sammen med aktuelle
særforbund, av norsk deltagelse i Deaflympics.
Generalsekretæren ble bedt om at Olympiatoppen får det faglige ansvaret å vurdere
særforbundenes innstillinger til deltakelse i Deaflympics basert på nærmere definerte
kvalifiseringskriterier.
Vedtak:

Idrettsstyret skal etter innstilling fra særforbundene og Olympiatoppen og ut fra klare
kvalifiseringskriterier gjøre det endelige uttaket av utøvere som skal delta i fremtidige
Deaflympics.
For fremtiden innarbeider generalsekretæren i de ordinære budsjettfremleggelser for
Idrettsstyret en årlig økonomisk støtte, i størrelsesorden opp til kr 200 000,-, for fremtidig
medfinansiering sammen med aktuelle særforbund, av norsk deltagelse i Deaflympics. Dette
skal fremkomme årlig i NIFs økonomiske resultat under posten ”selvpålagte restriksjoner”.
Særforbundene kvalitetssikrer det sportslige og nedsetter kvalifiseringskriterier i sin idrett.
Neste Deaflympics skal arrangeres i 2013 i Athen.

O-sak A: Tippenøkkelen
Generalsekretæren orienterte i saken.
Arbeiderpartiets fylkespartilag i Akershus, Buskerud, Rogaland, Sogn og Fjordane og
Hordaland har fattet vedtak om å endre tippenøkkelen i tråd med NIFs mål. Det fremkommer
at det er et mål fra disse fylkespartilagene å få partipolitisk støtte i saken fra Arbeiderpartiets
landsmøte, som avholdes 07.04 - 10.04.2011. Arbeiderpartiets fylkeslag i Rogaland vil
formelt fremme forslag på Arbeiderpartiets landsmøte om at en ny tippenøkkel skal ha
følgende prosentvise fordeling: Idrett 64 %, Kultur 18 %, Humanitære organisasjoner 18 %.
Norges Fotballforbund har for øvrig tilkjennegitt sin offentlige støtte til det ovennevnte
forslaget om å endre tippenøkkelen. Likeså har idrettskretsene i Hordaland, Buskerud og Sogn
og Fjordane gitt sin støtte til arbeidet med endring av tippenøkkelen i pressemeldinger som
ble fremlagt for Idrettsstyret.
Idrettsstyret understreket at dette er meget positive signaler fra det største regjeringspartiet. En
endring av tippenøkkelen, slik det foreslås av de ovennevnte fylkeslagene, vil kunne
representere et historisk økonomisk løft for norsk idrett. Det vil også være et løft som er i tråd
med et av de viktigste vedtak som Idrettstinget i 2007 påla det nye Idrettsstyret å følge opp:
Å endre fordelingen av spillemidlene, den såkalte tippenøkkelen, og få større innflytelse på de
totale spillemidler gjennom Norsk Tipping.
En slik foreslått endring vil være i tråd med enstemmig vedtatte resolusjoner fra NIFs
Ledermøter i 2009 og 2010 på området, samt at det er i tråd med en av idrettens fanesaker
foran både Stortings- og sametingsvalget i 2009 og foran kommune- og fylkestingsvalget i
2011; en langsiktig og forutsigbar finansiering for norsk idrett.

Underliggende organisasjonsledd har arbeidet målrettet og godt i sine respektive fylker med å
gi landsmøtedelegatene god informasjon om behovet for endret tippenøkkel med bakgrunn i
etterslepet på anlegg i de ulike fylkene.
Idrettsstyret anser at forslaget om å endre tippenøkkelen er et viktig signal inn i arbeidet med
en ny stortingsmelding om idrett, og at det vil nå være viktig også å gi god informasjon i
saken til de andre partiene.

O-sak B: Status anleggsmoms 2010, og retningslinjer 2011
2. visepresident, Børre Rognlien, orienterte i saken.
I forbindelse med Statsbudsjettet for 2010 ble det opprettet en søknadsbasert ordning for
refusjon av mva til idrettslag og andre organisasjoner som bygger idrettsanlegg. Det ble satt
av 50 millioner kroner til ordningen som omfatter alle spillemiddelgodkjente idrettsanlegg
med byggestart etter 01.01.2010, som ikke er i kommunalt eller fylkeskommunalt eie.
Det ble for 2010 innlevert 76 søknader med en søknadssum på til sammen 18,7 millioner
kroner. 52 av søknadene ble godkjent, og det utbetales i disse dager 14,5 millioner kroner til
anleggseierne. Alle godkjente søknader ble innvilget full momsrefusjon over denne
momskompensasjonsordningen i 2010.
NIF har hatt møter med KUD vedr. ordningens innretning for 2011. Søknadsfristen for
idrettslag er av KUD satt til 15.08.2011, og gjelder alle spillemiddelgodkjente idrettsanlegg
som bygges av idrettslag som har hatt byggestart etter 01.01.2010.
Idrettsstyret er meget tilfreds med at denne positive ordningen for idrettslagene nå er etablert,
og at Regjeringen har øket bevilgningen fra 2010 til 2011 med kr. 10.000.000,-, til totalt kr.
60.000.000,-.
2. visepresident og generalsekretæren følger opp overfor Regjeringen i henhold til overføring
av ubrukte midler for 2010 til 2011.
O-sak C: Status Idrettsrådskonferansen 2011
2. visepresident orienterte i saken.
Pr. 28.03.2011 har ca. 260 personer meldt seg på Idrettsrådskonferansen. Både
Kulturminister, Anniken Huitfeldt, og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet,
Ragnhild Mathisen, vil være tilstede.
Det lokale og regionale arbeidet frem mot Kommune- og fylkestingsvalget 2011 er et av
hovedtemaene på konferansen.

O-sak D: Oppsummering fra IOC-presidentens besøk i Norge
Presidenten orienterte i saken.
Det ble vist til programmet for IOC-president Jacques Rogges besøk i Norge 14.-16.03.2011.
Idrettsstyret ble bl.a. informert om møtene som ble avholdt med statsrådene Jonas Gahr Støre,
Anniken Huitfeldt og Trond Giske.
Jubileumsseminaret 15.03.2011 har fått meget positive tilbakemeldinger. IOC-presidenten har
tilkjennegitt stor tilfredshet med hele sitt besøk.
Idrettsstyret trakk spesielt fram arrangementssjef Elisabeth Seebergs og Jubileumskomiteens
positive innsats og bidrag til gjennomføringen av jubileumsmarkeringen 15.03.2010.

O-sak E: Status forskrift for idrettslagenes elektroniske oppdatering av de sentrale
databasene
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte i saken.
Det ble vist til vedtak i IS-sak nr. 411 i IS-møte nr. 40 (2007-2011). NIF vil følge opp arbeidet
med å utarbeide en forskrift for idrettslagenes elektroniske oppdatering av de sentrale
databasene sammen med særforbundenes administrative styringsgruppe.

O-sak F: Styrets representasjon
Idrettsstyremedlemmene redegjorde for sine representasjonsoppgaver den siste tiden.

Idrettens Studieforbund
ISF-sak 1 Årsberetning og regnskap 2010
NIFs utviklingssjef, Anja Veum, innledet til saken.
Idrettens Studieforbund (ISF) består med bakgrunn i forhold vedr. voksenopplæringslovens
krav vedr. det å kunne være godkjent søker på voksenopplæringsmidler.
Etter de store omstillingsprosessene i NIF 2004-2006, gjennomføres nå utdanningsarbeidet i
stor grad gjennom særforbundene og idrettskretsene.
Ny lov om voksenopplæring tredde i kraft 01.01.2010. Endringene i denne har ført til at flere
av idrettens kurs nå er støtteberettiget, og det har vært en økning i antall godkjente kurs. I
2010 omfattet dette 21.105 deltakere og 66.261 undervisningstimer, en betydelig økning fra
15.539 deltakere og 32.116 undervisningstimer i 2009.
I og med at tilskudd utbetales hvert år på bakgrunn av de foregående års innrapporterte
kurstimer, har denne økningen i kurs i 2010 gjort at NIF nå har brukt av oppsparte midler i
egenkapitalen til å støtte de kurs som er tilskuddsberettiget.

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, gjennomgikk årsregnskap for ISF for 2010.
Vedtak:
Styret vedtok årsberetning og årsregnskap for idrettens studieforbund 2010.
Eventuelt:
Idrettsstyremedlem Camilla Haugsten er oppnevnt som medlem i IOCs kommisjon for Sport
and Environment. Hun deltar på møtet i Quatar i månedsskiftet april/mai 2011.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 42 (2007-2011) kl. 16.00.
"Åpen time" ble gjennomført raskt etter avsluttet IS-møte.

* Til informasjon; ref. IS-sak 438 i IS-møte nr. 42 (2007-2011)
I etterkant av IS-møte nr. 42 (2007-2011) avklarte idrettspresidenten med Idrettsstyret ikke å
sette et tak på antall representanter, men la dette være åpent - da dette gir en mer dynamisk
representasjonsform.

