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Tilstede:
Børre Rognlien, Karette Wang Sandbu, Marcela Montserrat Fonseca Bustos (unntatt sak 126
og o-sakene E, F, J og L), Tom Tvedt, Kirsti Skog, Oddvar Johan Jensen, Tormod Tvare
(unntatt O-saken F), Geir Johannessen, Kristin Kloster Aasen, Inge Andersen,
Magnus Sverdrup (referent).
Fravær:
Gerhard Heiberg, Jorodd Asphjell, Astrid Waaler Kaas, Anne Irene Myhr
Møtet var vedtaksført.
Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 14 (2011-2015) kl. 09.30.

Sak 122: Referat fra presidentskapsmøtet 15.08.2012
Vedtak:
Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøtet 15.08.2012 til orientering med de
kommentarer som fremkom i møtet.

Sak 123: Regnskap 2. kvartal 2012 og prognose 2012
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.
Prognosen som avgis for hele 2012 viser et overskudd på kr 200.000,-. Dette er kr 800.000,lavere enn det vedtatte årsbudsjettet med et overskudd på kr 1.000.000,-.
Hovedårsaken til dette er at Generalsekretæren har valgt å omallokere midler, slik at arbeidet
vedrørende søknadsprosessen relatert til OL/PL 2022 er innarbeidet i driftsbudsjettet for 2012.
Følgende vesentlige omallokeringer ble kommentert av generalsekretæren:
 Kommersiell virksomhet leverer bedre enn budsjettert.
 Finansinntekter blir bedre enn budsjettert p.g.a. høyere rentenivå enn budsjettert.
 Avholdelse av ledermøte/ekstraordinært ting ble rimeligere enn budsjettert.
 Det er tatt høyde for kostnader på kr 1,3 millioner vedrørende søknadsprosessen OL
2022. I tillegg er det prioritert interne ressurser på OL/PL 2022 og YOG 2016. NIF vil få
høyere utgifter i 2012 relatert til YOG 2016 enn budsjettert opprinnelig.

I henhold til prognosen for 2012 gikk økonomisjefen avslutningsvis gjennom muligheter og
trusler i den avgitte prognosen.
Idrettsstyret gav eksplisitt honnør til generalsekretæren og økonomisjefen for ryddighet i
budsjett- og økonomiarbeidet.
Vedtak:
Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 30.06.2012 og prognose for 2012 til
etterretning, og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet (KUD).

Sak 124: Norges Basketballforbund
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken. Hun refererte bl.a. til brev fra NIF til
NBBF av 05.09.2012.
Idrettsstyret er fortsatt bekymret for den økonomiske situasjonen i Norges Basketballforbund
(NBBF). NBBF er pålagt en månedlig regnskapsrapport til NIF der både budsjettavvik og
prognose kommenteres spesifikt.
Med ref. til IS-sak nr. 121 i IS-møte nr. 13 (2011-2015) gjennomførte NIF et møte med NBBFs
øverste valgte og administrative representanter. Dette møtet ble avholdt 10.09.2012, og i tillegg til
generalsekretæren deltok også NIFs 2. visepresident, Kristin Kloster Aasen, og NIFs økonomisjef
Anita Pelsholen.

Situasjonen i NBBF er fortsatt krevende. NBBFs budsjettprognose viser at NBBF
sannsynligvis vil kunne ha et overskudd på kr. 350.000,- for 2012, og at tilbakebetalingen av
den innvilgede kassakreditten vil bli tilbakebetalt innen det tidspunkt NIF har satt for dette.
Etter NBBFs 3. kvartalsrapportering, vil NIF vurdere å innkalle til et nytt møte i saken.
For NIF er det bekymringsfullt at NBBFs formelle organisasjonsmessige styringsverktøy
virker noe dårlig systematisert. Dette gjør at det er utfordrende å ha god økonomioppfølging,
kontroll og rapporteringsrutiner. NIF vil i den videre oppfølgingen av NBBF også ha et særlig
fokus på de formelle økonomi- og rapporteringsrutiner.
NIF vil fortsatt følge situasjonen i NBBF tett. Idrettsstyret mener det er viktig å ha en god
forståelse av og innblikk i den overordnede styringsdyktigheten i NBBF.
Videre uttrykte Idrettsstyret en bekymring for det faktum at NBBFs idrettsaktiviteter er
skadelidende, som et resultat av forbundets økonomiske situasjon.
Vedtak:
Idrettsstyret er fortsatt bekymret for den økonomiske situasjonen i Norges Basketballforbund
(NBBF). NBBF skal videreføre den månedlige regnskapsrapporteringen til NIF, der både
budsjettavvik og prognose kommenteres spesifikt. Den månedlige rapporteringen fra NBBF til
NIF videreføres foreløpig ut 2012, og den skal oversendes 20. hver måned.
Idrettsstyret ser alvorlig på de formaliasvikt som fremkommer i forbindelse med gjennomgang
av NBBFs styreprotokoller og referater. Idrettsstyret ba generalsekretæren om å
videreformidle til NBBF viktigheten om at det holdes orden på protokoller/referater fra
styrets møter. Det må gis beskjed om at NBBFs kontrollkomiteen gis et oppdrag om å påse
særskilt at NBBFs styre og administrasjon utvikler solide styringsverktøy og rutiner for å
holde orden både når det gjelder organisasjon, kostnader, inntekter og aktivitet.

Sak 125: Spillemiddelsøknaden 2013
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.
Det ble vist til brev fra Kulturdepartementet av 04.05.2012 angående søknad om spillemidler
for 2013.
Det er avholdt møter med KUD knyttet til utarbeidelsen av søknaden for 2013, basert på
erfaringene fra 2011 og 2012. Parallelt har NIF-administrasjonen hatt jevnlig kontakt med den
administrative styringsgruppen for særforbundene for innspill til form, innhold og
ambisjonsnivå.
Generalsekretæren sendte ut høringsversjonen på høring til særforbundene og idrettskretsene
09.07.2012 med svarfrist 31.08.2012. Det er innkommet høringssvar fra 15 idrettskretser, 3
særforbund og en koordinert fellesuttalelse fra Særforbundenes fellesorganisasjon (SFF).

Særforbundene har uttrykt tilfredshet med prosessen, og det er i all hovedsak enighet om de
store linjene i søknaden. Idrettsstyret gjennomgikk de ulike innspillene fra
organisasjonsleddene på høringsutkastet.
Det økonomiske ambisjonsnivået tar utgangspunkt i det reviderte budsjettet for 2012, men
justert for manglende lønns- og prisjustering siden 2009.

Gjennom dette vedtaket valgte Idrettsstyret direkte å følge videre opp vedtak i IS-sak 28 i
møte nr. 4 (2011-2015), som sier:
"Idrettsstyret anbefaler overfor Kulturdepartementet at ved en endelig endring av
tippenøkkelen bør ambisjonsnivået for Olympiatoppens toppidrettssatsing for utøvere med
nedsatt funksjonsevne være at de økonomiske rammene til formålet styrkes med
kr. 20 millioner over post 4."
I tillegg var Idrettsstyret omforent om å følge opp søknad om spillemidler for 2012 fra NIF til
KUD av 30.09.2011 som sier følgende:
"Reformen innen idrett for funksjonshemmede bygger på full integrering i organisasjonen,
både innenfor topp og bredde. I så måte har integreringsprosessen innenfor Olympiatoppen
vært en viktig veiviser og meget forbilledlig overfor andre samfunnsaktører.”
Den prestasjonsrettede delen av idrettstilbudet er viktig som motivasjon og skaper gode
forbilder.
Idrettsstyret ønsker derfor å erstatte bortfallet av HOD-midler til den paralympiske idretten og
styrke post 4 direkte. Dette for å kunne beholde en verdighet på området. Samtidig ser NIF for
seg, ref. brev fra NIF til KUD av 28.09.2011, å styrke dette arbeidet både økonomisk,
kvalitativt og kompetansemessig ved en eventuell fremtidig endring av tippenøkkelen."
Idrettsstyret fastsatte den økonomiske søknadsrammen på de ulike postene som følger:

Post 1: Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt kr. 121 400 000,Post 2: Grunnstøtte særforbundene kr. 217 400 000,-

Post 3: Barn, ungdom og bredde kr. 136 500 000,Post 4: Toppidrett kr. 112 100 000,Paralympisk satsing – styrking på post 4 kr. 20 000 000,Totalt søknadsbeløp for 2013 kr. 607 400 000,-

Vedtak:
Idrettsstyret ga generalsekretæren fullmakt til å ferdigstille søknaden om spillemidler 2013
basert på Idrettsstyrets gjennomgang av høringssvarene fra organisasjonen, og med de
kommentarer som fremkom fra Idrettsstyret i møtet. Idrettsstyret ba generalsekretæren
oversende denne til Kulturdepartementet innen 01.10.2012.

Sak 126: Stortingsmelding nr. 26 (2011-2012)
Idrettspresidenten innledet til saken.
Med ref. til IS-sak 115 i IS-møte nr. 13 (2011-2015), har generalsekretæren utarbeidet, på
bakgrunn av uttalelsen fra NIFs Ledermøte 2012 samt innkomne uttalelser fra organisasjonen,
et utkast til en overordnet uttalelse fra NIF ang. Stortingsmelding nr. 26 (2011-2012).
Ass. generalsekretær Øystein Dale, gjennomgikk diskusjonsdokumentet.
Idrettsstyret var tydelige på at de viktigste budskap i et slikt dokument, må omhandle idrettens
langsiktige finansiering. I tillegg ble det fra Idrettsstyret understreket viktigheten av at idretten
i større grad ønsker at idrettsanlegg som bygges i nærheten av skoler, og som har en særlig
stor folkehelserelasjon, må finansieres i form av spleiselag mellom flere departementer.
Et annet viktig moment som ble nevnt i diskusjonen, var at idretten ønsker at det i større grad
tilrettelegges for at unge utøvere skal kunne kombinere en idrettskarriere med høyere
utdanning.
Særforbundene og idrettskretsene vil få tilsendt høringsdokumentet. Det er naturlig at ulike
delelementer av dokumentet danner grunnlaget for idrettens innspill til statsbudsjettet for
2013. Saken kommer tilbake til Idrettsstyret i det neste IS-møte nr. 15, 06.11.2012.
Det vil for øvrig bli avholdt møte med Arbeiderpartiets fraksjon i Familie- og kulturkomiteen
på Stortinget 16.09.2012, vedr. nevnte Stortingsmelding.
Vedtak:
1) Idrettsstyret ga generalsekretæren fullmakt til å ferdigstille et høringsdokument vedr.
Stortingsmelding nr. 26 (2011-2012), ”Den norske idrettsmodellen”.
2) Generalsekretæren sender det ferdigstilte dokumentet på høring i idrettsorganisasjonen,
med den svarfrist som vil være relevant for NIFs oversendelse til Stortingets Familie- og
kulturkomité.

Sak 127: Revisjon av WADA-koden
Idrettspresidenten innledet til saken.
NIFs jurist, Henriette Hillestad Thune, orienterte nærmere om saken. WADA har
igangsatt en revisjon av koden. Det skal gjennomføres tre høringsrunder, og den første
høringsrunden ble avsluttet 15.03.2012 (ref. IS-møte nr. 8 (2011-2015) sak 71).
Angjeldende sak gjelder andre høringsrunde, som skal avsluttes 10.10.2012.
Idrettsstyret gjennomgikk generalsekretærens forslag til høringsinnspill til WADA-koden, og
hadde i den sammenheng enkelte innspill som vil bli ivaretatt ved endelig oversendelse til
WADA. På generelt grunnlag ønsker Idrettsstyret, gjennom dette høringsinnspillet, å styrke
utøverens rettssikkerhet og øke straffen for tung doping.
Når det gjelder WADAs dopingliste, orienterte daglig leder i Antidoping Norge (ADN),
Anders Solheim, Idrettsstyret om hvilke kriterier som gjelder for å innta et middel eller
metode på dopinglisten. For ADN er det viktig at såkalte ”Social drugs” (cannabis, marihuana
etc.) fortsatt skal stå på dopinglisten. Idrettsstyret mente det er viktig å se dette spørsmålet i
relasjon til naturlig grensesetting i et helhetlig aktivitets- og verdimessig bilde. Idrettsstyret
understreket at slike stoffer fortsatt bør stå på forbudslisten.
NIF vil for øvrig rette en henvendelse IPC med spørsmål om hvorfor ikke IPC er koordinert
med WADA relatert til spørsmålet om utestengelse fra OL/PL for dopingtatte utøvere.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok å oversende generalsekretærens høringsforslag til endring av
WADA-koden, med de endringer som fremkom i IS-møte nr. 14 (2011-2015).

O-sak A: OL/PL 2022
Idrettsstyret gikk gjennom fremdriftsplanen for arbeidet med OL/PL 2022. NIFs Erik Eide
gjennomfører jevnlige møter med de vinterolympiske særforbundene.
Idrettsstyret vil få en nærmere orientering i denne saken i IS-møte nr. 15 (2011-2015).

O-sak B: YOG 2016
Magnus Sverdrup orienterte Idrettsstyret om at IOCs Coordination Commission (CoCom),
som ledes av IOC-medlem Angela Ruggiero, kommer til Lillehammer i dagene
25.-26.10.2012 for å gjennomføre møter med LYOGOC. I disse møtene vil CoCom få et
nærmere innblikk i progresjonen i arbeidet på følgende områder:
 Deltakerlandsbyen
 Kultur- og utdanningsprogrammene
 LYOGOCs styringsstruktur

 Samarbeidet med sentrale samarbeidspartnere
 Transportløsninger
 Anleggene/sportsfasilitetene
LYOGOC er etablert med fire administrative medarbeidere, som nå er lokalisert i egne
kontorer i Lillehammer sentrum.
NIF bistår i oppstartfasen med hjelp og veiledning for å sikre at organisasjonen raskt kan
komme i gang med den operative planleggingen av YOG 2016.

O-sak C: Status momskompensasjon 2012
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, orienterte i saken.
Statistikk fra årene 2009-2011 viser at idretten mottar en stadig større andel av den totale
utbetalingen av vare- og tjenestemomskompensasjonen for frivillig sektor, 14,5% i 2009 mot
39,3% i 2011.
Når det gjelder søknadsrunden for vare- og tjenestemomskompensasjon for 2012, så søkes det
om totalt kr.1,3 mrd. Den innrapporterte totale søknadssummen fra NIF for 2012 er på
kr. 496,4 millioner. Dette utgjør 38% av alle søknader for 2012 fra frivillig sektor. Det er
forventet at den prosentvise avkortningen til hver enkelt godkjente søker vil bli tilnærmet
fjorårets avkortning (dvs. ca 50%).
For idrettens del har antallet søknader økt med 17 % fra 2011 til 2012 (fra 3848 søknader i
2011 til 4511 søknader i 2012).
Idrettsstyret gav honnør til idrettskretsene for den oppfølging de gjennomfører slik at stadig
flere idrettslag nå søker vare- og tjenestemomskompensasjon. Et resultat av dette er at flere av
idrettens organisasjonsledd vil få utbetalt momskompensasjon for 2012.
Den angjeldende momskompensasjonsordningen skal nå evalueres på oppdrag av
Kulturdepartementet. For idretten blir det viktig å få oversikt over hvilke org.ledd som ikke
søker, slik at det kan settes inn tiltak for at også disse søker i fremtiden.
NIF sentralt og NIF IT har besvart over 2000 henvendelser fra idrettens organisasjonsledd i
samband med søknadsrunden for 2012. Idrettsstyret gav honnør til de som har hatt en operativ
oppfølging av ordningen fra NIFs side. Det er blitt gjennomført en betydelig jobb kvantitativt
og kvalitativt fra NIFs side for å kvalitetssikre ordningen i idrettsorganisasjonen.

O-sak D: Oppsummering av kretsledermøtet og Idrettsstyrets dialogmøter
Det ble gjennomført kretsledermøte på Strand Hotell på Gjøvik 14.-16.09.2012. Sentrale
temaer som ble diskutert der, var:
 Idrettens virksomhet
 Idrett og folkehelse/idrett i skolen
 Ungdomsløftet i norsk idrett
 Idrettslagenes virksomhet og hvordan støtte denne
 Oppfølging Stortingsmelding nr. 24 (2011-2012)
 Stortings- og sametingsvalget 2013
Idrettsstyrets dialogmøter ble gjennomført 19., 20. og 24.09.2012. Sentrale temaer som ble
diskutert var bl.a. idrettens OL/PL-prosesser (YOG 2016, OL/PL 2022-arbeidet),
spillemiddelsøknaden 2013 (ref. IS-sak 125 i IS-møte nr. 15, 2011-2015) og Evaluering
OL/PL 2012 – fremtidige prioriteringer og strategiske valg ved Olympiatoppen
(ref. IS-sak 112 i IS-møte nr. 13, 2011-2015).

Sak E: Olympiatoppens regionale arbeid
Olympiatoppens utviklingssjef, Helge Bartnes, orienterte i saken.
Det ble innledningsvis vist til vedtak i IS-sak nr. 57 i IS-møte nr. 7 (2004-2007).
Olympiatoppen har gradvis utviklet og styrket arbeidet regionalt og har i dag regionale
kompetansesentre i Bergen, Trondheim, Tromsø og på Lillehammer.
Totalt er det i 2012 tilknyttet 17 årsverk til disse sentrene, og de har et tilbud rettet mot
21 idretter. Sentrene følger for tiden opp ca. 208 utøvere, og har et samarbeid med 17
videregående skoler. I tillegg har sentrene en betydelig virksomhet innenfor FOU og
trenerutvikling regionalt.
Olympiatoppen sentralt overfører kr. 6,2 millioner til dette regionale arbeidet. Denne
investeringen utløser totalt kr. 18,3 millioner i midler kommunalt, fylkeskommunalt og fra
næringsliv.
En sentral komponent i denne regionale satsingen er det formelle samarbeidet med
universiteter og høgskoler. Pr. tiden er det formalisert et samarbeid med Høgskolen i
Lillehammer, NTNU, Universitetet i Tromsø og med Høgskolen i Nord-Trøndelag gjennom
disse sentrene.
Når det gjelder samarbeid med særforbund og en ny større satsing på unge utøvere og unge
TIFere (toppidrett for funksjonshemmede), så ønsker OLT et samarbeid med særforbund som:
1. Utarbeider langsiktige utviklingsprosjekt (6-8 år)
2. Har stor bredde på internasjonalt juniornivå
3. Har gode trenere og utviklingsansvarlige

4.
5.
6.
7.

Prioriterer økonomiske ressurser til yngre utøvere og TIF
Utarbeider og trener etter utviklingstrapper
Velger ut regioner/klubber satsingen skal bygges rundt
Etablerer kvalitetssikringsverktøy

De regionale kompetansesentrene vil bli sentrale i dette arbeidet. For at OLT skal støtte opp
under særforbundenes satsing på unge utøvere og TIF, må det inngås forpliktende avtaler der
særforbundene i samarbeid OLT utvikler langsiktige utviklingsprosjekt (6 - 8 års perspektiv)
og gjennomfører godt og systematisk utviklingsarbeid.
Idrettsstyret var positiv til de strategier som ble presentert. Det er naturlig at dette regionale
arbeidet også inkorporeres i det arbeidet som skal gjøres i forbindelse med evalueringen av
OL/PL 2012, og fremtidige strategiske og operative prioriteringer ved Olympiatoppen
(ref. IS-sak 112 i IS-møte nr. 13, 2011-2015).
Idrettsstyret ga positiv tilbakemelding til utviklingssjef Helge Bartnes på dette viktige
regionale arbeidet.

O-sak F: Lovforslag nr. 49 fra Idrettstinget 2011 - Idrettens økokrim
Idrettspresidenten orienterte i saken.
På Idrettstinget 2011 fremmet Oslo Idrettskrets (OIK) et forslag til endring i NIFs lov
(lovforslag nr. 49) vedrørende opprettelsen av et «Idrettens økokrim». Forslaget består i å
opprette en sentral enhet, som skal bistå i å avdekke økonomisk kriminalitet. Forslaget ble
trukket og vedtatt overført fra Idrettstinget til Idrettsstyret for nærmere oppfølgning av styret.
Idrettsstyret ble orientert om denne saken i O-sak A i IS-møte nr. 10 (2011-2015).
Generalsekretæren har nedsatt en arbeidsgruppe med kompetanse på juss og økonomi som
vurderer det oversendte lovforslaget. Arbeidsgruppen har gjennomført møte med
Oslo Idrettskrets og revisjons- og rådgivningsselskapet BDO. Pr. tiden er det
generalsekretærens vurdering at det konkrete forslaget om et eget «Idrettens økokrim» for å
avdekke slike saker ikke opprettes i den foreslåtte form. Dette bl.a. fordi det er en rekke tiltak
av preventive tiltak som først bør prioriteres. Videre er det slik at en sentral
etterforskningsenhet ikke vil ha den nødvendige politimyndighet og virkemidler, som f.eks.
mulighet til å foreta beslag i bevismateriale etc.
Det blir vurdert en mulighet med en ”øremerket ekstern ressursgruppe”, som kan benyttes i
ulike saker rundt om i landet. Det blir gjennomført en kartlegging i så måte, hvor behovet for
en slik tjeneste kartlegges i idrettskretsene.
Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret med en orientering i første kvartal 2013.

O-sak G: Status i det politiske oppfølgingsarbeidet
Generalsekretæren forbereder for tiden administrasjonen vedr. offentliggjøring av
Statsbudsjettet 2013, og hvordan Idrettsstyret bør møte de ulike komiteene på Stortinget.

Det vil bli orientert nærmere om aktuelle idrettspolitiske oppfølgingssaker i
IS-møte nr. 15 (2011-2015).

O-sak H: NIF anleggsrapport 2012
NIFs anleggsrapport presenterer en gjennomgang av følgende sider ved anleggsutviklingen i
Norge:
 Anleggssituasjonen i fylkene og de største kommunene
 Spillemiddelsøknadene
 Anleggspolitisk program kostnadskrevende anlegg
Denne rapporten vil bli sendt til særforbundene, idrettskretsene, idrettsrådene i de største
byene, alle fylker, de største kommunene og til KUD – slik NIF gjorde det i forbindelse med
Anleggsrapporten for 2011.

O-sak I: Idrettsstyrets representasjon
Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 15 (2011-2015).

O-sak J: Regjeringens jubileumsgave til NIF
NIFs utviklingssjef, Anja Veum, orienterte i saken, ref. Idrettsstyrets vedtak i IS-sak 89 i møte
nr. 10 (2011-2015).
NIF feiret sitt 150-årsjubileum 15.03.2011. Deler av overskuddet fra en lottotrekning i Norsk
Tipping skulle gå til Idrettsforbundets arbeid med å utvikle ungdomsidretten for å få flere til å
holde på lenger med idrett.
Regjeringens jubileumsgave ble overlevert til NIF under Idrettsgallaen på Hamar den
07.01.2012. Gaven var på kr. 11.000.000,-. I tillegg har NIF mottatt kr 275.000 i
jubileumsgaver: kr. 200.000,- fra Norsk Tipping, kr. 50.000,- fra LO, kr. 10.000,- fra Rica,
kr. 10.000,- fra IF, og kr. 5.000,- fra Adecco. Totalt kr. 11.275.000,-.
Idrettsstyret understreket at det blir viktig å anvende midlene til modeller som ivaretar
idrettens behov for langsiktighet og bærekraft, og som skal kunne anvendes i hele norsk idrett.
Modellene skal understøtte det tiårige ungdomsløftet i norsk idrett.
Generalsekretæren vil besørge at jubileumsgaven blir benyttet i henhold til Idrettsstyrets tidligere
ovennevnte vedtak og i henhold til den orientering som gis i dette IS.møte nr. 14 (2011-2015).

Idrettstyret var enige om at resultater og erfaringer fra de modellene som blir økonomisk
understøttet fra disse midlene, presenteres i forbindelse med YOG 2016 på Lillehammer.
YOG 2016 blir en viktig formidlingsarena i så måte.

Idrettsstyret ba generalsekretæren gjennomføre første søknads- og bevilgningsrunde i henhold
til den forelagte saken og de skisserte fire modellene. Modellene er titulert som:
 Fleksibilitetsmodellen
 Samarbeidsmodellen
 Ungdomsdrevet idrettsaktivitet
 Gode talentmiljøer

Sak K: Stortings- og sametingsvalget 2013
Med ref. til vedtak i IS-sak nr. 116 i IS-møte nr. 13 (2011-2015), ble idrettsstyremedlemmene
Anne Irene Myhr og Oddvar Johan Jensen valgt til å lede idrettens politiske arbeid inn mot
Stortings- og sametingsvalget 2013 fra NIF.
Det er avklart at arbeidet blir ledet av idrettsstyremedlem Oddvar Johan Jensen.
Arbeidsgruppens øvrige sammensetning er representanter fra henholdsvis særforbundene og
idrettskretsene og blir fulgt opp av presidentskapet
(ref. IS-sak 116 i IS-møte nr. 13, 2011-2015).

O-sak L: NIFs internasjonale engasjement
NIFs internasjonalt ansvarlige, Bjørn Omar Evju, orienterte i saken.
Med bakgrunn i at Norge og Lillehammer er tildelt YOG 2016, og at det pågår en prosess
vedr. en mulig søknad om OL/PL 2022, så blir det i enda større grad enn tidligere viktig med
en god koordinering og et godt faglig fokus på NIFs internasjonale arbeid. Det er i den
sammenheng viktig at Idrettsstyret har et bevisst forhold til hvilke deler av vårt internasjonale
arbeid som skal ytterligere prioriteres.
Idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu generalsekretæren og Bjørn Omar Evju følger opp
saken nærmere og rapporterer til Idrettsstyret i møte nr. 15 (2011-2015) ang. de løpende
internasjonale aktiviteter.
Idrettsstyremedlem Kirsti Skog informerte avslutningsvis kort om aktivitetene i
Barentsutvalget. Barentssamarbeidet fungerer godt pr. tiden, og det gjennomføres et samlet
møte for idretten i Nord-Norge i Alta medio november 2012.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 14 (2011-2015) kl. 16.45.
”Åpen time” ble gjennomført etter avsluttet idrettsstyremøte.
"Åpen time" ble i sin helhet streamet og tilgjengeliggjort på idrett.no.
Neste idrettsstyremøte avholdes i Oslo 06.11.2012.

