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Tilstede:
Børre Rognlien, Jorodd Asphjell, Kristin Kloster Aasen, Tormod Tvare,
Karette Wang Sandbu (unntatt IS-sakene 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94 og 97),
Oddvar Johan Jensen, Tom Tvedt, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Kirsti Skog,
Astrid Waaler Kaas, Geir Johannessen, Inge Andersen (generalsekretær), Magnus Sverdrup
(referent).
Fravær: Anne Irene Myhr og Gerhard Heiberg
Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 10 (2011-2015) kl. 09.15. Møtet var vedtaksført.
Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn i saklisten.
Innledningsvis holdt Idrettpresidenten minneord over Alexander Dale Oen. Det ble avholdt ett
minutts stillhet til Dale Oens minne.

Sak 85: Protokoll fra IS-møte nr. 9 (2011-2015). Referat fra presidentskapsmøtet
27.03.2012.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte nr. 9 (2011-2015).
Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøtet 27.03.2012 til orientering.

Sak 86: Revidert budsjett 2011
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.
Det vises til IS-sak 54 i IS-møte nr. 7 (2011-2015).
Generalsekretæren fremla et revidert budsjett for 2012, da det er hendelser/aktiviteter
av vesentlig karakter som må innarbeides i budsjettet (ekstraordinært idrettsting, disponering
av fjorårets avsetninger, disponering av jubileumsgave m.m.). Budsjettert resultat for 2012 er
kr 1,0 millioner i overskudd, som er i tråd med vedtatt langtidsbudsjett på Idrettstinget 2011.
Det ble bemerket at Olympiatoppen i 2012 har en total omsetning på ca. kr. 126 millioner.
Idrettsstyret ønsker å få en oversikt over hvor mye særforbundene bruker på toppidrett innen
sine respektive idretter, slik at dette blir kvalitetssikret ved neste nøkkeltallsrapportering.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok revidert budsjett for 2012, og lar dette danne grunnlag
for rapportering til Kulturdepartementet (KUD).

Sak 87: Regnskap 1.kvartal 2012
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken, og presenterte regnskapet for 1.kvartal
2012.

Det ble ikke avlagt noen egen prognose pr. 31.03.2012, da revidert budsjett erstatter
prognoseavgivelsen (ref. IS-sak 86 i IS-møte nr. 10, 2011-2015).
Vedtak:
Idrettsstyret tok regnskapet pr. 31.03.2012 til etterretning og lar dette danne
grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet (KUD).

Sak 88: Utøverkomiteen
Idrettspresidenten innledet til saken. NIFs juridiske rådgivere, Morten Johnsen og
Henriette Hillestad Thune, bidro med utdypende informasjon i saken.
I forbindelse med Idrettsstyrets nominasjon av Eirik Verås Larsen til IOCs utøverkomité, ref.
IS-sak 20 i IS-møte nr. 3 (2011-2015), har IOC gjort NIF oppmerksom på at det er et vilkår
for å kunne fremme et kandidatur til IOCs utøverkomité at en person fra den norske
utøverkomiteen har styreplass i Idrettsstyret, og at dette fremgår av NIFs lov. I tillegg er det et
vilkår at den norske utøverkomiteen har vedtekter som er i overensstemmelse med
vedtektsmal, som er utformet av IOC for de nasjonale olympiske komiteers utøverkomiteer.
Den utøverkomiteen som har eksistert til nå, har ingen formell forankring i NIF, og vedtekter
for komiteen har heller ikke vært utarbeidet med tanke på å være i overensstemmelse med
IOCs krav.
For øvrig har ikke International Paralympic Committee (IPC) krav om styrerepresentasjon i
sitt charter.
De nye fremlagte vedtektene skal ivareta følgende hensyn:
1. Formalisere utøverkomiteen som NIFs offisielle utøverkomité.
2. Formalisere regler for oppnevning av tre utøvere til Idrettstinget.
Det fremgår av NIFs lov § 3-3 (1) d) at Idrettsstyret skal fastsette regler om oppnevning av
utøverrepresentanter til Idrettstinget. Oppnevningsreglene følger nå av vedtektene til
utøverkomiteen, jf. vedtektene § 3 (1) bokstav e).
3. Regulere antall utøverrepresentanter i Idrettsstyret.
Idrettsstyret har i IS-sak nr. 47 i IS-møte nr. 6 (2011-2015) vedtatt å ”fremme nødvendig
lovendringsforslag til det aktuelle Idrettstinget, som sikrer én styreplass for et medlem av den
norske utøverkomiteen i Idrettsstyret.”
Det følger av IOCs charter at alle IOC-medlemmer har rett til å møte med ordinære rettigheter
i det enkelte nasjonale olympiske komités styre. Det er derfor nedfelt i vedtektene for
utøverkomiteen at den utøveren som eventuelt er medlem av IOCs utøverkomité og
derigjennom oppnevnt som IOCmedlem, skal fylle den norske utøverkomiteens plass i
Idrettsstyret, jf. vedtektene § 3 (2).
Utøverkomiteen har i dag følgende medlemmer:
Kjartan Haugen - leder
Eirik Verås Larsen
Karoline Dyhre Breivang
Christian Kvatningen

Øyvind Watterdal
Carl Waaler Kaas
Eskil Hagen
Agnes Brun Lie
Vedtak:
Idrettsstyret oppnevnte en utøverkomité med det mandat som følger av fremlagte vedtekter for
komiteen. Utøverne velger selv medlemmene til utøverkomiteen iht. fremlagte vedtekter.

Sak 89: Regjeringens jubileumsgave til NIF
Generalsekretæren innledet til saken.
Saken vedr. Regjeringens jubileumsgave til NIF har vært behandlet i følgende IS-møter:
IS-møte nr 03 (2011-2015), 25.08.2011, O-sak H.
IS-møte nr 06 (2011-2015), 28.11.2011, O-sak C.
IS-møte nr 07 (2011-2015), 24.01.2012, O-sak F.
I tillegg har saken vært behandlet i presidentskapsmøtene 13.12.2011, 10.01.2012, og
23.04.2012.
Generalsekretæren har utarbeidet et forslag til innretning og administrasjon av gaven i tråd
med givers intensjoner, Idrettspolitisk dokument samt Overordnet strategi på
ungdomsområdet (IS-sak 69 i møte nr. 8 (2011-2015)). Målet må være at flere i fremtiden
velger å være aktive innenfor organisert idrett. Dette er i tråd med IPD 2011-2015, pkt 1.2
”Ungdomsidrett”.
Idrettsstyret var enige i at for at gaven skal få en bærekraftig effekt, bør gaven forvaltes på en
måte som gir mulighet for systematisk og langsiktig innsats over flere år (f. eks 3-4 år). Det
vil være en fordel å regnskapsføre gaven som bundet egenkapital, og overlate til Idrettsstyret å
disponere gaven gjennom den årlige budsjettbehandlingen.
Idrettsstyret mener at generalsekretærens forslag ivaretar ønsket om at pengene benyttes til
tiltak for at flere skal delta i organisert idrett lenger, at idrettens arbeid med ungdomsgruppen
forbedres, og hensynet til behovet for ny kompetanse og kunnskap på fagområdet.
Idrettsstyret ønsker at midlene i størst mulig grad skal benyttes til prosjekter og tiltak hvor
andre aktører også bidrar med finansiering. På denne måten kan arbeidet gis en ytterligere
økonomisk og kompetansemessig kraft. Generalsekretæren gis fullmakt til å iverksette
arbeidet basert på planer relatert til mål, anvendelse og søknadsprosesser. Dette klargjøres
høsten 2012.
Vedtak:
1. Regjeringens jubileumsgave disponeres over en 4-årsperiode til utviklingsarbeid og
prosjekter, som gir ny og viktig kunnskap om hvordan idretten kan utvikle
aktivitetstilbudet og beholde flere ungdommer lengre innenfor den organiserte

idretten. Disponeringene skal stimulere til samarbeid, og være basert på
kryssfinansieringsmodeller hvor flere aktører bidrar til å realisere nye mål og løse
nye utfordringer relatert til unge mennesker i idretten.
2. Generalsekretæren gis fullmakt til å iverksette arbeidet innenfor de prinsipper,
tiltaksområder og budsjettrammer som er skissert i den fremlagte planen.

Sak 90: Forskrift om idrettslagenes føring av elektroniske medlemslister
i idrettens nasjonale medlemsregister

NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.
Idrettstinget i Skien i 2007 vedtok at alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i
idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret (ref. NIFs lov
§ 10-7). Siden 2007 har idrettens nasjonale databaser og idrettssystemer gjennomgått en
omfattende teknologisk oppgradering og videreutvikling.
Forskrift om idrettslagenes føring av elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale
medlemsregister sendes på høring til særforbundene, idrettskretsene og IKT styringsgruppe.
Idrettsstyret får saken til ny behandling i juni 2012.
Det vil, slik høringsutkastet nå foreligger, bli lagt til rette for at ingen kan være registrert som
medlem dersom vedkommende ikke har betalt en medlemsavgift.
Det ble understreket at den nye forskriften om idrettslagenes føring av elektroniske
medlemslister kan gi utslag på tallene som fremkommer i den årlige idrettsregistreringen.
Forskriften bør gjøres gjeldende fra 2013, men det utarbeides overgangsløsninger som
gjør det mulig å oppfylle rapporteringsplikten uten direkte datautveksling t.o.m. 2014.
Ansvaret for å fastsette retningslinjer innenfor forskriftens bestemmelser delegeres til
IKT styringsgruppe.
Vedtak:
Utkastet til forskrift sendes på høring til særforbundene, idrettskretsene og IKT
styringsgruppe før den tas opp til behandling i Idrettsstyret i juni 2012.

Sak 91: Oversendelsesforslag fra Idrettstinget 2011 – Lovforslag nr. 18
Idrettspresidenten innledet til saken. NIFs juridiske rådgivere, Morten Johnsen og
Henriette Hillestad Thune, bidro med utdypende informasjon i saken.
På Idrettstinget 2011 fremmet Møre og Romsdal Idrettskrets et lovforslag knyttet til
dagjeldende § 2-5 i NIFs lov. Forslaget ble trukket og oversendt Idrettstyret for videre
behandling.
Idrettsstyret anser at lovforslag nr. 18 fra Møre og Romsdal Idrettskrets bryter med det
grunnleggende skillet mellom ansatte og tillitsvalgte, og dette vil derved lett kunne skape
fortolkningsproblemer. Idrettsstyret vil med denne begrunnelse ikke arbeide videre med
forslaget.

Brev sendes til Møre og Romsdal Idrettskrets vedr. Idrettsstyrets vedtak.
Vedtak:
Idrettsstyret anser at lovforslag nr. 18 fra Møre og Romsdal Idrettskrets bryter med det
grunnleggende skillet mellom ansatte og tillitsvalgte, og dette vil derved lett kunne skape
fortolkningsproblemer. Idrettsstyret vil med denne begrunnelse ikke arbeide videre med
forslaget.
Sak 92: Oversendelsesforslag fra Idrettstinget 2011 – Lovforslag nr. 71
Idrettspresidenten innledet til saken. NIFs juridiske rådgivere, Morten Johnsen og
Henriette Hillestad Thune, bidro med utdypende informasjon i saken.
På Idrettstinget 2011 fremmet Møre og Romsdal Idrettskrets et lovforslag knyttet til
dagjeldende § 10-5 i NIFs lov. Forslaget ble trukket og oversendt Idrettstyret for videre
behandling.
Idrettsstyret anser at lovforslag nr. 71 fra Møre og Romsdal Idrettskrets, og den begrunnelsen
som er gitt for forslaget, er tilstrekkelig ivaretatt gjennom eksisterende bestemmelser i NIFs
lov. Idrettsstyret vil med denne begrunnelse ikke arbeide videre med forslaget.
Brev sendes til Møre og Romsdal Idrettskrets vedr. Idrettsstyrets vedtak.
Vedtak:
Idrettsstyret anser at lovforslag nr. 71 fra Møre og Romsdal Idrettskrets, og den begrunnelsen
som er gitt for forslaget, er tilstrekkelig ivaretatt gjennom eksisterende bestemmelser i NIFs
lov. Idrettsstyret vil med denne begrunnelse ikke arbeide videre med forslaget.

Sak 93: NIFs representanter i LYOGOCs hovedkomité
Generalsekretæren innledet til saken.
Lillehammer Youth Olympic Games Organizing Committee (LYOGOC) ble formelt stiftet
26.03.2012 (ref. O-sak B i IS-møte nr. 9, 2011-2015), og styret for LYOGOC ble oppnevnt
24.02.2012 (ref. O-sak F i IS-møte 8, 2011-2015).
I henhold til LYOGOCs vedtekter av 26.03.2012 § 7, så skal selskapet ha en hovedkomité
som skal være et rådgivende organ for styret.
Som én av selskapets tre aksjonærer (de andre er Kulturdepartementet [51% av aksjene] og
Lillehammer kommune [24,5% av aksjene]), så skal NIF oppnevne tre representanter til
hovedkomiteen. For øvrig skal hvert av de syv vinterolympiske særforbundene og
idrettskretsene i Hedmark og Oppland være representert med en person hver i hovedkomiteen.
Det er Idrettsstyrets vurdering at det er naturlig at Idrettspresidenten blir én av NIFs
representanter i hovedkomiteen, ref. for øvrig O-sak E i IS-møte nr. 6 (2011-2015) og
O-sak C i presidentskapets møte 19.04.2012.

Videre er det Idrettsstyrets vurdering at idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu bør
representere NIF i LYOGOCs hovedkomité. Wang Sandbu har fulgt ungdoms OL-prosessene
tett (2012 og 2016), kjenner prosjektet godt og har gode internasjonale YOG-relasjoner.
Presidentskapet pekte på Wang Sandbu som en naturlig representant fra NIF til LYOGOCs
hovedkomité i sitt møte 19.04.2012 (ref. sak C).
Et av de sentrale virkemidlene relatert til at YOG 2016 skal gi et langsiktig og bærekraftig løft
for ungdomsidretten er å etablere enda bedre og tettere relasjoner mellom idretten og
utdanningsinstitusjonene. I lys av dette er det Idrettsstyrets vurdering at det er naturlig å be
Norge Studentidrettsforbund oppnevne en representant i LYOGOCs hovedkomité.
Presidentskapet har gitt sin anbefaling til dette, ref. sak C i presidentskapsmøtet 19.04.2012.
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 vil være Idrettspresident Børre Rognlien og idrettsstyremedlem
Karette Wang Sandbu.
NIF vil videre rette en forespørsel til Norges Studentidrettsforbund med tanke på den tredje
representasjonsplassen til NIF i LYOGOCs hovedkomité..

Sak 94: Utvikling av fellesløsning for klubbadministrasjon
NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.
Høsten 2008 reviderte NIF sin IKT-strategi. I den reviderte strategien fremkommer det at NIF
i størst mulig grad skal ha IT-virksomhet knyttet til kjerneaktiviteten.
Det registreres en viss forventning i organisasjonen relatert til at det blir levert nye ITløsninger for klubbleddet i norsk idrett.
De utviklede prototypene for IT- fellesløsning for klubbadministrasjon viser seg å fungere
meget godt, og kostnadene ser ut til å bli langt rimeligere enn antatt for utvikling av systemet.
Idrettsstyret gav fullmakt til NIFs presidentskap relatert til å godkjenne den endelige
framdriftsplanen med tilhørende leverandøravtaler innenfor de skisserte budsjettrammene.

Vedtak:
Idrettsstyret slutter seg til de fremlagte planene og gir Presidentskapet fullmakt til å
godkjenne den endelige framdriftsplanen med tilhørende leverandøravtaler innenfor de
skisserte budsjettrammene på 8 millioner. Den økonomiske rammen er innenfor de
eksisterende budsjettene på IKT-sektoren når en tar hensyn til de overføringene som ble
foretatt i forbindelse med NIFs årsoppgjør, samt reduksjonen i øvrige store avskrivninger
f.o.m. 2013.

Sak 95: OL/PL 2022
Idrettspresidenten innledet til saken.
Saken om en evt. norsk OL/PL-søknad for 2022 har vært behandlet i følgende IS-møter:
IS-sak 27 i IS-møte nr. 4 (2011-2015)
IS-sak 32 i IS-møte nr. 5 (2011-2015)
O-sak D i IS-møte nr. 6 (2011-2015)
IS-sak 57 i IS-møte nr. 7 (2011-2015)
IS-sak 68 i IS-møte nr. 8 (2011-2015)
IS-sak 77 i IS-møte nr. 9 (2011-2015)
Siden saken sist ble behandlet av Idrettsstyret, ref. IS-sak 77 i IS-møte 77 (2011-2015), har
saken blitt diskutert på de idrettskretstingene som har vært gjennomført i perioden (12 stk).
Videre ble saken diskutert under idrettskretsledermøtet i Oslo 27. - 28.04.2012.
NIF er også kjent med at saken er diskutert i flere særforbundsstyrer i den senere tid, samt i
kretsledermøtet ultimo april 2012.
Med ref. til IS-sak 77 i IS-møte nr. 9 (2011-2015), så vil Idrettsstyret nå innkalle til
ekstraordinært Idrettsting for at Idrettstinget, i henhold til NIFs lov § 3-4 bokstav i) skal
vurdere spørsmålet om en evt. norsk søknad om OL/PL 2022.
På bakgrunn av de signaler som har kommet fra idrettsorganisasjonen, og på bakgrunn av de
mulige økonomiske modeller som er presentert for anleggsfinansieringen fra NIFs side,
legges det til grunn at Idrettsstyret arbeider for at summen av bruken av spillemidler og
kommunale midler gir en prosentvis andel som er 1/3 av de totale anleggsinvesteringene i
OL/PL-prosjektet.
Saken skal etter planen opp til behandling i bystyret i Oslo 23.05.2012.
For Idrettsstyret er det viktig å understreke at et OL/PL i 2022 skal være et prosjekt for hele
landet, og at de regionale kompetansesentrene landet rundt bør styrkes frem mot et evt.
OL/PL.
Idrettsstyremedlem Kirsti Skog gjentok sitt budskap fra O-sak D i IS-møte nr. 6 (2011-2015),
fra sak nr. 57 i IS-møte nr. 7 (2011-2015), sak nr. 68 i IS-møte nr. 8 (2011-2015) og sak nr. 77
i IS-møte nr. 9 (2011-2015), og understreket at hun fortsatt ikke kan se at saksforholdet er
vesentlig endret siden Idrettsstyret i IS-møte nr. 17 (ref. IS-sak 195, 2007-2011) valgte å
trekke tilbake NIFs søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø i 2018, avgitt til KUD
10.05.2007. Kirsti Skog er dog enig om at saken skal diskuteres på et ekstraordinært
Idrettsting.

Vedtak:
Idrettsstyret fremlegger følgende forslag til uttalelse fra det ekstraordinære Idrettstinget 2012
i saken vedr. en mulig norsk søknad om OL/PL 2022:

- Idrettstinget gir sin tilslutning til at Idrettstyret skal arbeide videre med en norsk søknad om
OL/PL 2022 til den Internasjonale Olympiske Komité (IOC), med Oslo som søkerby.
- Et OL/PL i Norge i 2022 vil være et viktig arrangement for ytterligere å utvikle norsk idrett,
en ny generasjon frivillige og gi dagens og fremtidige unge idrettsutøvere muligheter for å
oppleve og delta i olympiske leker i Norge. Et OL/PL i 2022 skal bygge videre på den
kompetanseutvikling som skapes i Ungdomsløftet gjennom arbeidet med Ungdoms-OL i 2016.
- Det er et mål at OL og PL i Norge skal stimulere den regionale idrettsutvikling i hele landet
og den regionale prestasjonsorienterte idrettsutviklingen spesielt.
- Et OL/PL i Norge 2022 vil være en katalysator i en fremtidsrettet aktivitets- og
kompetanseutvikling for idretten og samfunnet som helhet. Et OL i Norge skal ivareta
idrettens overordnede mål om åpenhet og inkludering. Vårt felles miljøansvar må være en
viktig plattform i det videre søknadsarbeidet.
- Idrettstinget anmoder om at det må i samarbeid med politiske myndigheter på alle nivåer
tilrettelegges for at anleggsinvesteringene baseres på et spleiselag, hvor idretten gjennom
spillemidlene og kommunene utgjør 1/3-del av investeringene til idrettsanlegg.
- Utviklingen av idrettsanlegg utenfor selve arrangementsregionen for OL/PL 2022 skal ikke
berøres av de investeringer som må gjøres relatert til idrettsanlegg innenfor
arrangementsregionen.

Sak 96: Høring vedr. høydehus og såkalte innretninger for manipulering av
innåndingsluftens sammensetning eller trykk
Idrettsstyret har behandlet denne saken i IS-sak 83 fra møte nr. 9 (2011-2015) der Idrettsstyret
ba om at generalsekretæren og toppidrettssjefen bearbeider og fremlegger et revidert
høringsutkast, som hensyntar det samlede vedtaket fra Idrettstinget i 2003, til Idrettsstyrets
møte nr. 10 (2011-2015).
Medlem av organisasjonsutvalget, IS-medlem Oddvar J. Jensen, leste innledningsvis opp et
forslag fra organisasjonsutvalget hvor det konkret foreslås at Idrettstinget gir Idrettsstyret
fullmakt for å gi dispensasjoner fra dagens forbud mot høydehus. Organisasjonsutvalget
ønsket at saken skal opp på det ekstraordinære Idrettstinget. Ifølge NIFs lov § 3-6 må det være
et enstemmig styre som vedtar å fremme en sak for et ekstraordinært Idrettsting.
Idrettsstyret foretok en avstemning i saken
4 stemte mot å løfte saken til ekstraordinært Idrettsting.
6 stemte for å løfte saken til ekstraordinært Idrettsting.

Saken blir således ikke fremmet for behandling på det ekstraordinære Idrettstinget.

Idrettsstyret var enige om at høringsutkastet nå fremstår som helhetlig, godt og
gjennomarbeidet, og at saken sendes på høring blant særforbundene og idrettskretsene og til
andre relevante fagmiljøer.
Høringsfristen settes til 01.10.2012.
Vedtak:
Idrettsstyret ber generalsekretæren ferdigstille høringsdokumentet med de innspill som
fremkom i møtet, og deretter oversende høringen vedrørende høydehus og såkalte
innretninger for manipulering av innåndingsluftens sammensetning eller trykk,
til idrettsorganisasjonen med svarfrist innen 01.10.2012. Inkludert i høringen er også saken
relatert til oksygenmasker og liknende innretninger.

Sak 97: Norges Basketballforbund
Generalsekretæren innledet til saken.
Det vises til sak 84 i IS-møte nr. 9 (2011-2015).
Det ble orientert om NIFs presidentskaps møte med Norges Basketballforbund (NBBF)
19.04.2012. Her fremkom at NBBF er avhengig av kreditt i NIFs konsernkontoordning.
NBBF vil komme tilbake til NIF vedrørende deres likviditetsbehov i nær fremtid.
Idrettsstyret stilte seg undrende til informasjon om at NBBFs revisor i utgangpunktet har
presentert en såkalt ”ren beretning”.
Det fremstår som tydelig at det er behov for betydelige kostnadskutt i NBBF. Presidentskapet
hadde i det ovennevnte møtet 19.04.2012 spesifikt anbefalt NBBF å vurdere stillings- og
lønnskutt, da det er her de substansielle utgiftene for NBBF ligger. NBBFs drift må gå i
balanse innenfor et forsvarlig kostnadsnivå.
Videre fremkom det i møtet 19.04.2012 at NBBF i 2011 har benyttet totalt 1.6 mill. kr fra post
3-midlene til administrative stillinger i NBBF. Dette er midler som i størst mulig grad skal
skape aktivitet i lokalleddene.
NIF forventer at NBBF har positiv egenkapital innen utgangen av 2014. NIF har pr. d.d. ikke
mottatt søknad om kassakreditt fra NBBF.
Idrettsstyret understreket at kontrollkomiteene i norsk idrett har en meget viktig jobb i det å
kontrollere at organisasjonsleddene har en god og forsvarlig økonomisk drift.

Vedtak:
1

Idrettsstyret ber generalsekretæren følge opp Norges Basketballforbund i
henhold til vedtak i IS-sak 84 i møte 9 (2011-2015), og fortløpende gjøre de
nødvendige tiltak relatert til budsjettstyring, periodisering og likviditetsbehov.

2

Idrettsstyret ber generalsekretæren videre å meddele NBBF om å utarbeide et
langtidsbudsjett som skal ha positiv egenkapital ved utgangen av 2014.

3

NBBF må fremlegge en konkret plan ovenfor NIF for gjennomgang av de
nødvendige tiltak for å opprette en positiv egenkapital ved utgangen av 2014.
Denne konkrete planen ber NIF om å få tilsendt innen 31.05.2012.

Sak 98: Idrettens oppfølging av Stortings- og sametingsvalget 2013
Idrettspresidenten innledet til saken.
Det er Idrettsstyrets oppfatning at arbeidet gjennom organisasjonen i forkant av
Stortings- og sametingsvalget i 2009 og i forkant av kommune- og fylkestingsvalget i 2011
har vært involverende, målrettet og godt. Idrettsstyret ønsker derfor å bygge idrettens
oppfølging fram mot valget i 2013 over samme lest som under de to foregående valgene, og
understreker at den varslede stortingsmeldingen om idrett må være en viktig
plattform for det videre idrettspolitiske arbeidet inn mot valget 2013.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtar å planlegge og tilrettelegge arbeidet i forkant av Stortings- og
sametingsvalget i 2013 i tråd med generalsekretærens forslag, som relaterer seg til
erfaringene fra de to siste valgene – i 2009 og i 2011.
Idrettsstyret ba presidentskapet om å nedsette en arbeidsgruppe som skal jobbe med idrettens
strategi frem mot Stortings- og sametingsvalget 2013. Endelig forslag til sammensetning av
denne gruppen legges frem i Idrettsstyrets møte 26.06.2012.

Sak 99: NIFs Ledermøte/Ekstraordinært Idrettsting
Idrettspresidenten innledet til saken.
Ledermøtet i 2012 skal avholdes på Rica Hotell Hell i Stjørdal fredag 8. juni.
Idrettsstyret fikk seg forelagt agendaen for møtet.
I brev av 24.04.12 til Idrettsstyret, fremsetter Norges Skiforbund, på vegne av til sammen 40
særforbund, krav om at det avholdes Ekstraordinært Idrettsting for behandling av forslag om
endring til NIFs lov § 3-2. I følge nevnte brev er dette kravet styrebehandlet av alle de
angjeldende særforbundene.
Denne saken ble diskutert i organisasjonsutvalget 02.05.2012. Her ble spørsmålet om et
forhandlingsutvalg i den såkalte ”Tingsaken” diskutert. Forslag om oppnevnelse av et
forhandlingsutvalg ble drøftet under kretsledermøtet ultimo april i Oslo. Her ble det

konkludert med at evt. forhandlinger skal skje gjennom det etablerte organisasjonsutvalget.
Heller ikke Idrettsstyret ser behov for et slikt forhandlingsutvalg.
Idrettsstyret understreket at det er meget viktig at norsk idrett nå fremstår samlet. Dette særlig
med tanke på en mulig søknad om statsgaranti for et evt. OL/PL 2022, og med tanke på at den
bebudede idrettsmeldingen vil kunne gi norsk idrett vesentlig bedrede rammevilkår.
Idrettsstyret var enige om ikke å støtte forslaget fra Norges Skiforbund (ref. ovennevnte brev
av 24.04.2012). Saken skal diskuteres videre i organisasjonsutvalget. I de videre drøftelser av
den såkalte ”Tingsaken” kan organisasjonsutvalget suppleres med NIFs visepresidenter.
Når det gjelder behandlingen av OL/PL 2022 på det ekstraordinære Idrettstinget, så
har Idrettsstyret enstemmig vedtatt å innkalle til ekstraordinært Idrettsting i saken, ref. IS-sak
77 i IS-møte nr. 9, og IS-sak 95 i IS-møte nr. 10 (2011-2015).
Vedtak:
Idrettsstyret godkjenner den fremlagte agendaen for Ledermøtet 2012.
Idrettsstyret vedtar å innkalle til ekstraordinært ting på Rica Hotell Hell Stjørdal, 9. juni
2012.
Tinget skal behandle følgende saker:
1. Vurdere spørsmål som angår norsk søknad om arrangement av De olympiske og
paralympiske leker 2022 iht. NIFs lov § 3-4 (1) bokstav i), ref. enstemmig vedtak i
IS-sak 77 i IS-møte nr. 9 (2011-2015).
2. Forslag om endring av NIFs lov § 3-2 bokstav c) etter, og i samsvar med, krav fremsatt i
brev av 24. april 2012 fra Norges Skiforbund på vegne av 40 særforbund.
Idrettsstyret støtter ikke forslaget fra Norges skiforbund m.fl.
Idrettsstyret mener at saken vedrørende tingsammensetningen bør drøftes videre i
Organisasjonsutvalget.

Sak 100: IS-møter sommer/høst 2012
Idrettspresidenten innledet til saken.
Idrettsstyret gjennomgikk møteplan for perioden juni-august 2012.
Idrettsstyret vedtar møteplan for resten av 2012 på IS-møte nr. 11 (2011-2015).
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok vedlagte møteplan for sommeren og høsten 2012.

Sak 101: Forholdet mellom Det internasjonale Amatørbokseforbundets regelendringer
og nasjonal lovgivning
Idrettspresidenten innledet til saken.
Det internasjonale amatørbokseforbundet (AIBA) har den senere tid vedtatt å igangsatte
innføringen av et nytt tredelt konsept der AIBA blant annet tar sikte på å fase inn
proffboksing. I tillegg har forbundet vedtatt flere regelendringer for amatørboksingen (AIBA
OlympicBoxing (AOB)), blant annet er det varslet at hjelmen skal fjernes.
NIF har hatt møter med Espen Lund (tidligere president i Norges
Kickboksingforbund, nå styremedlem i SportAccord og ansvarlig for Combat Games),
Representanter fra Norges Bokseforbund, generalsekretærer i de øvrige
kampsportforbundene med knockout, Godkjenningsnemnda for kampaktivitet, Dr. David
McDonagh (sekretær for AIBAs Medical Committee) og Dr. Lars Engebretsen
(Olympiatoppen). Idrettspresidenten har dessuten møtt IOC-president Jacques Rogge om
saken. NIF har også hatt møte med representanter fra Fremskrittspartiet i Stortingets Familieog kulturkomité.
All kampaktivitet i Norge er regulert av to lover – proffbokseloven av 1981 og knockoutloven
av 2001. Idrettsstyret anbefaler å oppheve proffbokseloven av 1981. En opphevelse vil
innebære at alle kampidretter innenfor NIF-systemet behandles likt etter samme lov –
knockoutloven av 2001.
Etter denne loven kreves det godkjenning av en egen nemnd for å kunne utøve kampaktivitet
som tillater knockout. Slik godkjenning gis bare dersom aktiviteten oppfyller de krav som
fremkommer av forskriften til knockoutloven. De som ønsker å bokse profesjonelt må
forholde seg til forskriften, blant annet krav til bruk av hjelm og et strengt
antidopingreglement. En opphevelse av proffbokseloven innebærer ingen endring i denne
forskriften.
Dette vil oppheve skillet mellom amatør og profesjonell, men gjør ingen endringer i det
regelverk som boksekamper underlegges i Norge.
Idrettsstyret tok ikke stilling til en eventuell endring av forskriften til knockoutloven. All
boksing i Norge vil fortsatt bare være tillatt innen rammen av knockoutloven og forskriften.
Dersom Norges Bokseforbund ønsker endringer i forskriften som følge av internasjonale
regelendringer i sin idrett, må forbundet selv fremme endringsforslag for
Kulturdepartementet.
Idrettsstyret ønsker å møte representanter fra Knockoutnemda når saken forventelig kommer
på offisiell høring fra Kulturdepartementet (KUD). Vedtaket som fattes av Idrettsstyret i
denne saken er å anse som et innspill i saken fra NIF til KUD.

Vedtak:
1. Lov om forbud om profesjonell boksing av 1981 (proffbokseloven) foreslås opphevet.
Begrunnelsen er at begrepet profesjonell ikke lenger har relevans. På den måten ønsker NIF
å likestille boksing med all annen idrett i Norge, som ikke skiller mellom profesjonelle og
amatører.
2. Proffboksing blir underlagt lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout
(knockoutloven), og Norges bokseforbund får eierskap til all boksing i Norge. Begrunnelsen
er at NIF ønsker å sidestille boksing med andre kampidretter med knockout, og NIF
forutsetter at idretten skal foregå etter idrettens bestemmelser.
3. Idrettsstyret vil be om samlet å få møte Knockoutnemda vedr. en nærmere gjennomgang av
både nåværende og eventuelt fremtidige retningslinjer.

O-sak A: Oversendte lovforslag fra Idrettstinget 2011
Idrettspresidenten innledet til saken. NIFs juridiske rådgivere, Morten Johnsen og
Henriette Hillestad Thune, bidro med utdypende informasjon i saken.
Under Idrettstinget 2011 ble syv lovforslag trukket og oversendt til Idrettstyret (2011-2015)
for videre behandling. Lovforslag nr. 18 og 71, begge fra Møre og Romsdal Idrettskrets, ble
behandlet i IS-sakene 91 og 92 i IS-møte nr. 10 (2011-2015).
Idrettsstyret ble informert om generalsekretærens videre behandleing av de øvrige
lovforslagene.
Når det spesifikt gjelder lovforslag nr 49 fra Oslo Idrettskrets, så har generalsekretæren
nedsatt en arbeidsgruppe med kompetanse på juss og økonomi som skal vurdere lovforslaget.
Saken vil bli presentert for Idrettsstyret i løpet av høsten 2012.
O-sak B: Veileder for idrettslag – Samarbeid om idrettsarrangement
Idrettspresidenten innledet. NIFs juridiske rådgivere, Morten Johnsen og
Henriette Hillestad Thune, bidro med utdypende informasjon i saken.
Idrettstinget 2011 vedtok følgende mål i pkt. 1.7 i Idrettspolitisk dokument (2011-2015):
”Norsk idrett skal sørge for å ha god kontroll med alle idrettsarrangement og rammer
for fremtidig idrettsutøvelse i Norge”.
Dette har vært en sak som organisasjonsutvalget har hatt til behandling. Organisasjonsutvalget
etablerte en arbeidsgruppe som skulle identifisere og vurdere aktuelle problemstillinger
knyttet til idrettens samarbeid med private/kommersielle aktører om idrettsarrangementer, og
gi anbefalinger for hvordan organisasjonsleddene i den forbindelse burde innrette seg.
Arbeidet skal resultere i en sluttrapport som tar for seg alle problemstillingene som er vurdert,
samt en veileder for idrettslag som skal distribueres til organisasjonen. Idrettsstyret fikk en
gjennomgang av utkastet til veileder. Selve sluttrapporten vil bli presentert for Idrettsstyret i
et senere møte.
Veilederen omhandler arrangementsmessig samarbeid med andre organisasjonsledd, og ikke
samarbeid med eksterne partnere.

O-sak C: Status i organisasjonsutvalgets arbeid
Idrettspresidenten orienterte i saken.
Organisasjonsutvalget har avholdt tre møter i 2012. Møte nr. 5 den 23. januar 2012 og møte
nr. 6 den 5. mars 2012. Møte nr. 7 ble gjennomført 2. mai 2012, dagen før Idrettsstyrets
møte nr 10.

O-sak D: OL/PL 2012 i London
Toppidrettssjef Jarle Aambø orienterte Idrettsstyret om de idrettslige forberedelsene til OL/PL
2012 i London. Forberedelsene går etter planen, og pr. tiden jobbes det med ulike
optimaliseringstiltak.
Toppidrettsjefen orienterte Idrettsstyret om Olympiatoppens håndtering av det tragiske
dødsfallet til svømmeren Alexander Dale Oen. Idrettsstyret gav ros til toppidrettssjefen for
hvordan han og hans team har fulgt opp denne saken.
NIFs arrangementssjef, Elisabeth Seeberg. Orienterte Idrettsstyret om
representasjonsprogrammet under OL/PL i London.

O-sak E: Idrettsstyrets representasjon
Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 11 (2011-2015).

O-sak F: Egebergs Ærespris
Sekretær for Komiteen for Kammerherre Egebergs Ærespris, Elisabeth Seeberg, orienterte
Idrettsstyret om komiteens vedtak av 21.03.2012 relatert til tildeling av Egebergs Ærespris.
Idrettsstyret tok komiteens vedtak til orientering, og sluttet seg til de vurderinger som ligger
til grunn for vedtaket.
Odd-Bjørn Hjelmeset er tildelt Egebergs Ærespris for 2012.

O-sak G: NIFs plakett
Æresmedlemsskap er Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komites høyeste
utmerkelse. Det kan tildeles tillitsvalgte som har gjort et særlig fortjenstfullt arbeid på flere
plan i norsk idrett. Et æresmedlem tildeles NIFs Plakett. Plaketten deles ut på Idrettstinget
eller på NIFs Ledermøte.
Komiteen for tildeling av NIF plakett har avgitt innstilling vedr. tildeling av NIFs plakett.
Idrettsstyret sluttet seg til komiteens innstilling.
NIFs plakett blir utdelt under Ledermøtet på Rica Hell Stjørdal 08.06.2012.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 10 (2011-2015) kl. 16.15.
”Åpen time” ble gjennomført etter avsluttet idrettsstyremøte.
"Åpen time" ble i sin helhet streamet og tilgjengeliggjort på idrett.no.
Neste idrettsstyremøte avholdes på Stjørdal 07.06.2012.

