NORGES IDRETTSFORBUND
OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE
KOMITÉ
Protokoll for
Idrettsstyrets møte nr. 11 – 2011-2015
7. juni 2012
Rica Hell, Stjørdal
Godkjent i IS-møte nr. 13 (2011-2015)

Sak 102: Protokoll IS-møte nr. 10 (2011-2015). Referat fra presidentskapsmøtene
19.04.2012 og 07.05.2012. Referat fra møtet i Kontrollkomiteen 26.03.2012.
Sak 103: Porsgrunds Porselænfabriks Ærespris
Sak 104: YOG 2016
Sak 105: IS-møter høsten 2012

O-sak A: Gjennomføring av Ledermøtet og Ekstraordinært Idrettsting
O-sak B: Norges Basketballforbund
O-sak C: Status i det politiske oppfølgingsarbeidet
O-sak D: Senterstrukturen innenfor idrettsforskningsområdet
O-sak E: Elektronisk gaveinnberetning
O-sak F: Idrettstyrets representasjon
O-sak G: Informasjon om avgjørelse avsagt av CAS i sak mellom British Olympic
Association og World Anti-Doping Agency

Tilstede:
Børre Rognlien, Jorodd Asphjell, Kristin Kloster Aasen, Anne Irene Myhr,
Oddvar Johan Jensen, Karette Wang Sandbu, Marcela Montserrat Fonseca Bustos,
Kirsti Skog, Tormod Tvare, Astrid Waaler Kaas (unntatt sakene 102, 103, O-sakene B og E),
Tom Tvedt (unntatt sakene 102, 103, 104 og 105, samt O-sakene B, C, D, E, F, og G),
Geir Johannessen, Inge Andersen, Magnus Sverdrup (referent).
Fravær:
Gerhard Heiberg

Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 11 (2011-2015) kl. 17.30.
Møtet var vedtaksført.
Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn i saklisten.

Sak 102: Protokoll IS-møte nr. 10 (2011-2015). Referat fra presidentskapsmøtene
19.04.2012 og 07.05.2012. Referat fra møtet i Kontrollkomiteen 26.03.2012.
Vedtak:

Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte nr. 10 (2011-2015).
Idrettsstyret tok referatene fra presidentskapsmøtene 19.04.2012 og 07.05.2012 til
orientering.
Idrettsstyret tok referat fra møtet i Kontrollkomiteen 26.03.2012 til orientering.

Sak 103: Porsgrunds Porselænfabriks Ærespris
Idrettspresidenten innledet til saken.
Et enstemmig idrettsstyre vedtok at Therese Johaug tildeles Porsgrunds Porselænfabriks Ærespris

for 2011. Therese Johaug vant gull i VM 2011 på 30 km fellesstart. Hun vant også gull i VM
stafett 4x5 km.
Therese Johaug framstår som en flott representant for norsk idrett med sin idrettsglede og sin
naturlige væremåte.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok å tildele Therese Johaug Porsgrund Porselænfabriks Ærespris for 2011.

Sak 104: YOG 2016
Spesialrådgiver Magnus Sverdrup innledet til saken.

Den 26.03.2012 ble Lillehammer Youth Olympic Games Organising Committee (LYOGOC)
stiftet. I følge selskapets vedtekter skal det opprettes en hovedkomité, som et rådgivende
organ for selskapets styre. NIF, som en av LYOGOCs eiere, skal utpeke tre medlemmer.
Idrettsstyret vedtok i IS-sak 93 i IS-møte nr. 10 (2011-2015) at NIFs representanter i
LYOGOCs hovedkomité er Idrettspresident Børre Rognlien og idrettsstyremedlem
Karette Wang Sandbu, samt at NIF skal rette en forespørsel til Norges Studentidrettsforbund
med tanke på representasjon i LYOGOCs hovedkomité.
Idrettsstyret var enige om den foreslåtte kandidaten Line Eskerud blir
Norges Studentidrettsforbunds representant i LYOGOCs hovedkomité. Eskerud har lang
erfaring fra styret i Norges Studentidrettsforbund, har organisatorisk erfaring fra store
vinteridrettsarrangement (Oslo 2011 AS) og har ungdomsolympisk erfaring fra 51st
International Olympic Academy for Young Participants i fjor.
Vedtak:
Med bakgrunn i § 7 i vedtektene til Lillehammer Youth Olympic Games Organising
Committee (LYOGOC), datert 26.03.12, vedtok Idrettsstyret at NIFs representanter i
LYOGOCs hovedkomité er Idrettspresident Børre Rognlien, idrettsstyremedlem Karette Wang
Sandbu, samt Line Eskerud fra Norges Studentidrettsforbund.
Idrettsstyret ba generalsekretæren underrette Kulturdepartementet om vedtaket i denne saken.

Sak 105: IS-møter høsten 2012
Idrettsstyret gjennomgikk planen for idrettsstyremøter høsten 2012 og januar 2013. Det vil bli
avholdt idrettsstyremøter følgende på datoer:
26.06.2012
22.08.2012
26.09.2012
06.11.2012
05.12.2012
22.01.2013
For øvrig vil Idrettsgallaen for 2012 bli arrangert 05.01.2013 på Hamar.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok vedlagte møteplan for høsten 2012.

O-sak A: Gjennomføring av Ledermøtet og Ekstraordinært Idrettsting
Idrettstyret gjennomgikk planene og sakliste for Ledermøtet og Det ekstraordinære tinget.

O-sak B: Norges Basketballforbund
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, orienterte i saken.

Norges Basketballforbund (NBBF) har fått innvilget en kassekreditt av NIF på kr 1 million.
Kreditten skal slettes pr. 01.12.2012.
NIF har mottatt en skriftlig tiltaksplan fra NBBF innen fristen som er angitt i vedtak i
IS-sak nr. 97 i IS-møte nr. 10 (2011-2015). I denne tiltaksplanen fremkommer at det i første
rekke skal gjøres budsjettmessige besparelser relatert til administrasjonskostnader og
landslagsaktiviteter. NBBF skal ha positiv egenkapital innen 2014.
NIF vil holde NBBFs styre og kontrollkomité informert i saken.
NIF holder for øvrig pr. tiden fortsatt igjen kr. 550.000,- av innstilte post 3-midler til NBBF i
påvente av at det foreligger en konkret plan for anvendelse av midlene til de gitte formål og
kriterier, samt at NIF har mottatt en detaljert økonomisk rapport på anvendelsen av post 3midlene for 2011
Generalsekretæren vil avgi en ny redegjørelse vedr. den økonomiske situasjonen i NBBF til
IS-møte nr. 13 (2011-2015).

O-sak C: Status i det politiske oppfølgingsarbeidet
Generalsekretæren orienterte i saken.
NIF er kjent med at Kulturministeren vil offentliggjøre den bebudede Idrettsmeldingen under
NIFs Ledermøte 08.06.2012. Det er kjent at den delen av idrettens andel av overskuddet fra
Norsk Tipping som går direkte ut til lagene i form av Lokale Aktivitetsmidler (LAM), vil
økes fra 10% til 12,5%. Idrettsstyret synes dette er meget positivt; dette er midler som
kommer norsk idrettsaktivitetseiere til gode – idrettslagene.
Idrettsmeldingen vil bli behandlet på Stortinget i løpet av høsten 2012, i forkant av
statsbudsjettbehandlingen.
Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret i IS-møte nr. 12 (2011-2015) med en
orientering relatert til idrettens oppfølging av Stortings- og sametingsvalget 2013. Det er
naturlig at det nedsettes en politisk arbeidsgruppe som skal jobbe strategisk frem mot dette
valget, av modell etter arbeidet i forkant av Stortings- og sametingsvalget 2009 og Kommuneog fylkestingsvalget 2011.

O-sak D: Senterstrukturen innenfor idrettsforskningsområdet
Idrettsstyremedlem Oddvar Johan Jensen orienterte i saken.
Forskningsutvalget har i flere møter diskutert rollen til de etablerte forskningssentraene
for idrett. Selve prinsippet om etablering av dedikerte forskningssentre med ulikt fokus på
idrett fremstår som strategisk riktig, under forutsetning av at sentrene har mandater som gjør

aktivitetene og resultatene relevante for norsk idrett. I referansegruppen for Forskningssenter
for trening og prestasjon (FTP), var det høsten 2011 enighet om at senterets mandat allerede
er svært vidt, og at det er naturlig å se på mulighetene for å få en klarere profil.
Forskningsutvalget ser det som klokt å vurdere en løsning hvor dagens ene
forskningssenter erstattes av en løsning med to sentre, hvis en både skal oppnå balanse
og tydeligere fokus.
NIFs forskningsutvalgs anbefaling er som følger:
1. Vurdere om dagens løsning med ett Forskningssenter for trening og prestasjon (FTP)
bør erstattes av en løsning med to sentre.
2. Et ”Forskningssenter for trening og prestasjon” bør gis et mandat som understøtter
norsk toppidrett og grunnlaget for fremtidens store prestasjoner.
3. Et ”Forskningssenter for barn, unge og bredde” bør gis et mandat som understøtter et
åpent og attraktivt idrettstilbud for alle, og da med særlig vekt på barn og ungdom.
Idrettsstyret var enige i forskningsutvalgets vurderinger. Det ble også understreket at det er
viktig at forskningsmidler i størst mulig grad tilfaller reell idrettsforskning.

O-sak E: Elektronisk gaveinnberetning
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, orienterte i saken.
Ass. Generalsekretær og Økonomisjefen har avholdt et innledende møte med
”Stiftelsen Givende” (se http://www.bidra.no). Formålet var å avklare hvorvidt stiftelsens
prosjekt ”bidra.no” kunne være egnet for NIF og underliggende medlemsorganisasjoner.
Stiftelsens formål er å skape en uavhengig innsamlings- og frivillighetsportal, som skal
bidra til økte inntekter og styrking av frivilligheten. Konseptet legger til rette for
elektronisk innbetaling av gaver til frivillige og ideelle organisasjoner. Samtidig løser
man de innberetningsoppgavene som følger av ønsket om skattefritak for denne typen
gaver. Løsningen er godkjent av Innsamlingskontrollen. Alle innbetalinger gjennom
løsningen går uavkortet videre til frivilligheten.
Idrettsstyret tok saken til orientering og var enige om at generalsekretæren får mandat til å gå
videre med dette arbeidet som et pilotprosjekt i denne fasen.

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

O-sak G: Informasjon om avgjørelse avsagt av CAS i sak mellom British Olympic
Association og World Anti-Doping Agency
NIFs jurist i organisasjonsavdelingen, Morten Johnsen, orienterte i saken.

CAS har nylig avsagt en dom knyttet til lovligheten av å ha regler som hindrer utøvere som er
dømt etter dopingbestemmelsene i å delta i fremtidige OL, etter at de har sonet ferdig idømt
straff.
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. Den 4. oktober 2011 opphevet Court of
Arbitration for Sports (CAS) IOCs regel etter at den ble utfordret av USOC (U.S.Olympic
Committee), som mente den var i strid med WADA-koden. CAS konkluderte med at regelen
måtte anses som en sanksjon, og ikke som et kriterium for deltagelse i OL, slik IOC anførte i
sitt forsvar. En slik sanksjon er i strid med WADA-koden.
IOC er forpliktet etter koden, både gjennom undertegning av koden, og fordi koden er gjort til
en del av IOCs charter.
WADA-koden er under revisjon. NIF har mottatt første utkast, og den er sendt på høring i
organisasjonen. I det nevnte utkastet ligger et forslag om å følge IOCs opprinnelige politikk
på området. Dvs. at regelen som sier at utøvere som tas i doping, skal utestenges i de
påfølgende olympiske leker, ønskes gjeninnført, men med ny juridisk tekstgrunnlag. Det
foreslås også utvidelse til 4 år for førstegangsovertredelse blant annet for bruk av EPO,
anabole steroider, mv. Svarfristen til WADA er 10.10.2012.
Generalsekretæren vil komme tilbake med saken til IS-møte nr. 13 (2011-2015).

Eventuelt:
Alexander Dale Oens bortgang har preget hele norsk idrett. Han har satt varige spor
etter seg som medmenneske, idrettsutøver og som en fantastisk rollemodell for unge
idrettsutøvere.
Idrettsstyret har blitt kjent med de planer som Alexander og hans bror, Robin Dale
Oen, hadde for et fond som skulle gi barn og ungdom opplevelser for livet. Det er
svært gledelig at dette fondet nå blir realisert i den ånd og til de formål som Alexander
og Robin ønsket.
Idrettsstyret besluttet å tilføre fondet The Dale Oen Experience totalt
kr. 100.000,- via Norges Svømmeforbund.
Idrettsstyret ønsket en utdypende rapport fra NIFs Fredskorpsarbeid i sør og Kicking
Out Aids-arbeidet. Generalsekretæren legger til rette dette i IS-møte 22.08.2012.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 11 (2011-2015) kl. 20.30.

