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Fravær: Karette Wang Sandbu, Anne Irene Myhr og Kjartan Haugen
1. visepresident Jorodd Asphjell åpnet IS-møte nr. 29 (2011-2015) kl. 09.15.
Møtet var vedtaksført.
Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn i saklisten.

Sak 227: Protokoll IS-møte 28 (2011-2015)
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte nr. 28 (2011-2015) med de endringer som fremkom
i møtet.

Sak 228: Budsjett 2014
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.
Alle hovedpostene i NIFs budsjett for 2014 ble gjennomgått. Det ble presisert fra
generalsekretæren at 2014 blir et utfordrende økonomisk år.
Sammenliknet med 2013 vil den største endringen komme på budsjettposten for
OL/PL 2022-arbeidet. NIF vil i 2014 fortsette å følge opp det ekstraordinære Idrettstingets
vedtak fra juni 2012 om å fortsette arbeidet med en norsk søknad om OL/PL for 2022. Den
nærmere kostnadsfordelingen mellom NIF og Oslo kommunen vil bli gjenstand for diskusjon
i Søkerkomiteen. Oslo Bystyre har for 2014 bevilget kr. 88.000.000,- til dette arbeidet.
De vesentligste endringene fra 2013 til 2014 er:
- Grunntilskudd til særforbundene økes med kr 2,5 millioner (post 2).
- Aktivitetsmidler til barn/ungdom/bredde økes med kr 4,5 millioner (post 3).
- Deltagelse og representasjon i.f.m de Olympiske og Pralympiske leker i Sochi.
- Søknadsprosessen vedr. OL/PL 2022.

Vedtak:
1) Idrettsstyret vedtok det fremlagte budsjettet for 2014 med de usikkerheter som fremkom i
møtet. Idrettsstyret ba samtidig generalsekretæren om å komme tilbake med et revidert
budsjettforslag ultimo april 2014, og lar dette danne grunnlag for rapportering til
Kulturdepartementet (KUD).
2) Forvaltningspraksis og utbetalingsprinsipper:
a) 90 % av tilskuddene på post 2 (grunntilskudd særforbund) og post 3
(barn/ungdom/bredde) utbetales som a-konto i henhold til tidligere utbetalingspraksis.
b) Resterende 10 % av post 2 og post 3 tilskuddene utbetales når særforbundene har
levert godkjente rapporteringer innenfor de enkelte områdene, samt at
idrettsregistreringen er avsluttet. Dette også i henhold til tidligere utbetalingspraksis.
c) Renteinntekter fra statlige tilskudd (herunder spillemidler),
momskompensasjonsordninger, midler fra IOC og midler gjennom samarbeidsavtaler som
NIF har med næringslivet, inntektsføres under NIFs finansinntekter i henhold til tidligere
vedtatt praksis, ref. IS-sak 144 i IS-møte nr. 17 (2011-2015).
d) Innenfor Toppidretten overføres 60% av innvilget ramme til de aktuelle
organisasjonsleddene snarlig etter at rammen er innvilget. Resterende 40% utbetales når
særforbundene har fått godkjent sin rapportering, og Olympiatoppen har akseptert
anvendelsen av de resterende økonomiske virkemidlene som er tildelt.

Sak 229: Tiltak for å forbedre organisasjonens evne til å avdekke økonomisk
Kriminalitet
Idrettspresidenten innledet til saken.
Idrettsstyret har i flere møter behandlet et oversendelsesforslag fra Idrettstinget i 2011 om et
«Idrettens økokrim» fra Oslo Idrettskrets. Sist ble saken behandlet i
IS-møte nr. 28 (2011-2015) den 5.- 6. desember 2013 i O-sak D.
Generalsekretæren, har i tråd med den overordnede strategien for å forhindre økonomisk
kriminalitet, innhentet et tilbud fra BDO relatert til uavhengig gransking og bistand
til NIF. Generalsekretæren har også bedt andre relevante selskaper gi et tilbud før endelig
beslutning om å signere avtale treffes. En slik evt. type samarbeidsavtale kan være et godt
bidrag for å forbedre organisasjonens evne til å avdekke økonomisk kriminalitet. NIF sentralt
har ikke har kapasitet til å behandle enhver mistanke om økonomisk kriminalitet som
en får kjennskap til; sentralt kan det kun behandles saker som er av prinsipiell og alvorlig
karakter.
Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret på et senere tidspunkt for å vurdere
behov for ytterligere bistand på et lavere nivå i organisasjonen.

Vedtak:
1. Generalsekretæren bes om å etablere kontakt med fagressurser som kan granske og
eventuelt utarbeide politianmeldelser i saker knyttet til mulig økonomisk kriminalitet
som er av prinsipiell og alvorlig karakter.
2. Generalsekretæren bes om å avsette tilstrekkelige administrative og økonomiske
ressurser til tiltaket og administrativ oppfølging sentralt i NIF.

Sak 230: Organisasjonssaker
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte om status i saken vedr. den organisatoriske og
forvaltningsmessige oppfølgingen av Norges Cricketforbund.
Idrettsstyret vil bli holdt oppdatert i saken.
Vedtak:
Idrettsstyret ba Generalsekretæren videreføre oppfølgingen av Norges Cricketforbund
administrativt i relasjon til korrekt organisasjonsarbeid og økonomiforvaltning.

Sak 231: Oppfølging av anbefalinger fra det eksterne toppidrettsutvalget
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte i saken.
Den administrative styringsgruppen, som ble oppnevnt av Idrettsstyret 24.-25.06.2013 i
IS-sak 180 i IS-møte 23 (2011-2015), er i ferd med å ferdigstille sin rapport nr 1. Denne
rapporten omhandler bl.a. regionaliseringen av norsk toppidrett. Rapporten vil utfordre
organisasjonen på ulike nivåer. Den vil bli sendt på høring i organisasjonen, og deretter
gjøres til gjenstand for debatt i et eget dialogmøte med særforbundene og idrettskretsene.
Funksjonsbeskrivelse for stillingen som toppidrettssjef ble presentert for Idrettsstyret.
Stillingen skal utlyses etter Paralympics i Sotsji.
Idrettsstyret var enige om at presidentskapet, generalsekretæren og toppidrettsansvarlig i
Idrettsstyret godkjenner endelig annonsetekst, Når denne teksten er endelig godkjent av de
ovennevnte, sendes den til Idrettsstyret til orientering.
Vedtak:
1. Idrettsstyret ba generalsekretæren om å videreføre oppfølgingen av den
administrative arbeidsgruppens arbeid med rapport nr. 1, slik at den sendes til
idrettskretsene og så snart den er ferdigstilt. Rapport nr. 1 fra arbeidsgruppen skal
danne grunnlag for innspill fra organisasjonen, og at generalsekretæren tilrettelegger
for et møte i siste del av mars 2014.
2. Funksjonsbeskrivelsen for toppidrettssjefstillingen vedtas som grunnlag for utlysning
av stillingen som toppidrettssjef ved Olympiatoppen. Utlysning av stilling med fast
ansettelse som toppidrettssjef skal generalsekretæren effektuere ultimo mars 2014.

Generalsekretæren rådfører seg fortløpende med presidentskapet og
toppidrettsansvarlig i Idrettsstyret i det videre arbeidet.

Sak 232: Tilrettelegging for kombinerte karrierer innenfor toppidretten
Olympiatoppens Erling Rimeslåtten innledet til saken.
Norsk idrett har siden midt på 1970-tallet arbeidet systematisk med kombinasjonen mellom
toppidrett og virksomhet på andre arenaer (utdanning, arbeid, militærtjeneste). Like lenge har
offentlige myndigheter og idretten vært enige om at en slik helhetlig utvikling er et bærende
element i norsk toppidrettsutvikling: Utøverne skal ha stabile og forutsigbare rammer som
gjør det mulig å perfeksjonere seg på flere arenaer samtidig. Realiteten er at det i mange
sammenhenger er utfordrende å kombinere toppidrett og utdanning.
Det er i dag den enkelte utdanningsinstitusjon som har ansvaret for å legge til rette for en
kombinasjon av toppidrett og utdanning. Mange utøvere har triple karrierer; studier, jobb og
idrett.
Olympiatoppen har etablert avtaler med 13 universiteter og høgskoler om tilrettelegging for
toppidrettsutøvere som en særskilt gruppe. Praktisering fungerer i varierende grad, men
tilretteleggingen fungerer bedre på studiesteder med avtale enn der det ikke finnes slike
avtaler. Retningslinjer fra EU sier at idrettsutøvere er en spesiell gruppe, hvor det må være et
interdepartementalt samarbeid for å sikre oppfølging av avtalene.
Olympiatoppens karriereveiledningstjeneste og traineeordninger må gradvis og målrettet
trappes opp. Idrettsstyret understreket at det å tilrettelegge for en kombinasjon av toppidrett
og utdanning ikke betyr å fire på de akademiske kravene til elever/studenter. Det er ofte et
spørsmål om en grad av tilrettelegging relatert særlig til progresjonsløp. Denne
problemstillingen bør kunne drøftes i prosessene frem mot et nytt Idrettspolitisk dokument
(2015-2019). I tillegg er det naturlig at dette spørsmålet diskuteres både med Familie- og
Kulturkomiteen og Utdanningskomiteen på Stortinget.
Vedtak:
1. Idrettsstyret vil arbeide for at Regjeringen og Stortinget formelt anerkjenner
toppidrettsutøvere som en gruppe med særskilte behov for tilrettelagt utdanning
innenfor høyere utdanning.
2. Idrettsstyret ber Generalsekretæren arbeide for at dette konkretiseres gjennom
styrende signaler fra alle relevante fagdepartementer med ansvar for utdanning og
arbeidsliv.
3. Særforbundene må motiveres og gis kompetanse til å etablere ordninger om
tilrettelagt arbeid/utdanning for toppidrettsutøvere som et element i forbundenes
sponsoravtaler.

Sak 233: Idrettens oppfølging av idrett for utviklingshemmede
Ass. utviklingssjef i NIF, Arnfinn Vik, innledet til saken.
I 2011 brøt NIF samarbeidsavtalen med Special Olympics Norge (SON) pga. SONs avtale
med spillselskapet EuroLotto.
NIF og SON har det siste året hatt fem offisielle møter der temaet har vært et ønske om å
utvikle et samarbeid til det beste for målgruppen. NIF har stilt som betingelse for å
formalisere samarbeidet med SON at de bryter sin sponsoravtale med EuroLotto og utvikler
en demokratisk organisasjon.
SON har i møtet med NIF 13.01.14 opplyst NIF om at de ikke skal fornye samarbeidsavtalen
med EuroLotto. SON er derfor avhengig av andre inntektskilder for å finansiere drift og
aktivitet.
I møte med Kulturministeren og SON 17.01.14 ble videre organisering av arbeidet med idrett
for utviklingshemmede og organiseringen av SON diskutert. NIFs representanter i møtet
uttrykte at idretten har vilje og er kapabel til å ta over flere av funksjonene SON ivaretar i
dag. Statsråden uttalte at departementet ikke ville involvere seg i hvordan partene organiserer
det viktige arbeidet med målgruppen for fremtiden. Idrett for utviklingshemmede er en
betydelig aktivitet i NIFs medlemsorganisasjon.
NIF er for øvrig medlem i ulike interesseorganisasjoner for idrett for funksjonshemmede
internasjonalt:
- Nordiske Handicapidrettsforbundet,
- International Paralympic Commitee (IPC) og European Paralympic Commitee (EPC)
- International Blind Sport Federation (IBSA)
- International Sports Federation for person with Intellectual Disability (INAS)
- CPISRA
- International wheelchair and amputee organisation (IWAS)
- Internasjonale Døveidrettskomiteen (ICSD) og Europeiske Døveidrettskomiteen (EDSO)
- International Sports Federation for person with Intellectual Disability (INAS).
Special Olympics er et rent breddearrangement. Den mer toppidrettsrelaterte delen av idrett
for utviklingshemmede blir ivaretatt av INAS. NIF er kjent med at det er diskusjoner knyttet
til hvorvidt denne utøvergruppen i større grad bør inkluderes i Paralympics i fremtiden. I
Paralympics i London 2012 var det forsøk på deltakelse fra denne utøvergruppen i noen få
grener.
Vedtak:
Idrettsstyret gir Generalsekretæren mandat til å utarbeide en fornyet samarbeidsplattform
mellom Norges idrettsforbund og Special Olympics Norge. Idrettens organisasjons- og
aktivitetsverdier er en avgjørende forutsetning fra NIF for et samarbeid, og må tydeliggjøres
som grunnlag for den nye samarbeidsplattformen.

O-sak A: Oslo 2022
Idrettspresidenten innledet til saken.
2. visepresident, Kristin Kloster Aasen, orienterte om samarbeidsavtalen mellom Oslo
kommune og NIF som ble signert 17.12.2013. Samarbeidsavtalen regulerer ansvar, roller og
oppgaver i de videre arbeidet mot å få OL og Paralympics i 2022 til Norge og Oslo. NIFs
posisjon og rolle som nasjonal olympisk komité, herunder som representant for den
olympiske og paralympiske bevegelse og forvalter av IOCs og IPCs regelverk i Norge, skal
hensyntas i arbeidet.
NIFs prosjektleder for OL/PL 2022-arbeidet, Erik Eide, orienterte om forhandlingene som pr.
tiden pågår mellom Kulturdepartementet, Oslo kommune og NIF om kostnadsfordelingen
relatert til utgiftssiden av budsjettet for et OL og Paralympics i Norge og Oslo i 2022.
Finansieringsmodellen som lå til grunn for det ekstraordinære idrettstingets vedtak i juni
2012 relatert til bruk av spillemidler for å finansiere OL/PL-anleggene, danner grunnlaget for
NIFs forhandlingsposisjon.
Oslo kommune har fått utarbeidet et designprogram for Oslo 2022. Programmet er utarbeidet
av Snøhetta, og ligger nå til godkjenning hos IOC. Det godkjente designprogrammet vil
gjelde frem til og med 31.07.2015.
Markedskonsulent for NIF og Ungdoms OL 2016, Jomar Selvaag, orienterte Idrettsstyret om
den strategiske planen for det internasjonale informasjonsarbeidet relatert til en norsk søknad
om OL/PL 2022. Fra IOCs side foreligger det klare «kjøreregler» for dette
informasjonsarbeidet, og det er NIF – som nasjonal olympisk komité – som har et
hovedansvar for å se til at regelverket overholdes fra norsk side. Informasjonsarbeidet som
skal skje i forbindelse med OL/PL i Sotsji, herunder også i Norway House, vil selvsagt skje
innenfor de rammer IOC har satt.
Idrettsstyret understreket at det internasjonale arbeidet må styres og koordineres gjennom det
internasjonale utvalget for 2022-arbeidet, ledet av NIFs generalsekretær.

O-sak B: YOG 2016
Spesialrådgiver i NIF, Magnus Sverdrup, orienterte i saken.
Organisasjonen har nå nærmere 20 personer som enten er ansatt eller skal bli ansatt i
organisasjonen.
NIF er i en god dialog med LYOGOC. Det siste samarbeidsinitiativet som er tatt, omhandler
den planlagte fakkelstafetten i 2016. Her har NIF koplet LYOGOC sammen med fem
idrettskretser (Oppland, Hedmark, Rogaland, Sør-Trøndelag og Vest-Agder) for sammen å

finne ut hvordan LYOGOC og landets idrettskretser kan samarbeide for å nå målsetningen
om en landsomfattende fakkelstafett i januar/februar 2016.
NIF har sammen med Norges Skiforbund, bidratt i LYOGOCs dialog med Alpinco AS.
Dette selskapet eier Hafjell AS, hvor alle alpin-, snowboard- og freestyleøvelser er planlagt.
Her jobbes det med å finne gode løsninger på utfordringer knyttet til bl.a.
snøproduksjonskapasitet.
Det er nå utlyst en stilling for å starte med forberedelsene og planleggingen av et Legacysenter i Lillehammerregionen. NIF har vært representert i planleggingsarbeidet med dette
senteret så langt, sammen med Lillehammer kommune og Oppland Fylkeskommune.

O-sak C: Prognose årsregnskap 2013
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, orienterte i saken.
Pr. tiden er ikke NIFs regnskap for 2013 avsluttet. Endelig årsregnskap vil bli fremlagt på
IS-møte nr. 30 (2011-2015).

O-sak D: Forberedelser til OL/PL i Sochi
Konstituert toppidrettssjef, Tore Øvrebø, orienterte om de siste forberedelser til OL/PL i
Sochi.
Pr. dags dato er 117 utøvere tatt ut til OL. Det vil være mulig at det tas ut noen ytterligere
utøvere. Uansett vil dette være den største OL-troppen Norge noen gang har sendt.
Det er tatt ut enkelte utøvere med tanke på å gi en idrett/gren et stimuli, samt at noen utøvere
er tatt ut med tanke på disse utøvernes fremtidige utvikling.
Det ble også orientert om håndteringen av sikkerheten til den norske troppen i OL/PL. NIF
har en tett dialog med Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) i dette spørsmålet.
Endelig uttak til Paralympics er pr. dags dato ikke klart, men det vil bli norske utøvere
innenfor kjelkehockey, rullestolcurling, alpint, skiskyting og langrenn.

O-sak E: Nye medlemmer i NIFs anleggsutvalg
Generalsekretæren orienterte i saken.
Ref. IS-sak 216 i IS-møte 28 (2011-2015), hvor generalsekretæren fikk mandat til operativt å
følge opp endringer i NIFs politiske utvalgs sammensetning.

Nils Johan Waldenstrøm fra Oslo Idrettskrets trer inn i NIFs anleggsutvalg, mens Vibecke
Sørensen, tidligere president i Norges Skøyteforbund, samtidig trer ut av utvalget. Helene
Bugge representerer nå organisasjonen Bad, Park og Idrett.
Idrettsstyremedlem Kirsti Skog trer etter eget ønske, grunnet praktiske årsaker, ut av utvalget
(ref. IS-sak 216 i IS-møte nr. 28, 2011-2015). Norges Skiforbund vil bli invitert inn
i utvalget med ett medlem, på bakgrunn av den store aktiviteten som er på mange plan
i norsk skiidrett – som også har seks grener å ivareta.

O-sak F: Tildeling av spillemidler til idrettsorganisasjonen
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, orienterte i saken.
NIF søkte for 2014 om totalt kr. 607.300.000,- i spillemidler til idrettsorganisasjonen
(ref. IS-sak 198 i IS-møte nr. 26, 2011-2015). Tildelingen for 2014 ble på totalt
kr. 593.000.000,-. Dette er en økning på kr. 13.000.000,- fra tildelingen for 2013.
Det er post 3 (økning på 3,35 %) og post 4 (økning på 3,54 %) som har hatt den største
økningen fra 2013 til 2014. Økningen på post 1 og post 2 var på henholdsvis 1,67 % og
1,18 %.
Signalene fra idrettsorganisasjonen er at tildelingen av spillemidler til idrettsorganisasjonen
for 2014 ikke oppleves å reflektere den enigheten som var om dette på NIFs Ledermøte i
mai/juni 2013.
Den separate tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag» fikk kr. 10,5 millioner i
spillemidler for 2014.

O-sak G: Momskompensasjon 2013
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, orienterte i saken.
Totalt er idretten tildelt kr. 361 763 121,- for 2013. Tilsvarende tall for 2012 var
kr. 235 960 020,-.
Den største andelen av momskompensasjonen for 2013 tilføres idrettslagene. For 2013
tilføres idrettslagene totalt kr. 256 794 661,-. Tilsvarende tall for 2012 var kr. 165 505 732,-.
Særforbundene tilføres for 2013 totalt kr. 54 516 129,-. Tilsvarende tall for 2012 var
kr. 36 000 682,-.
Idrettskretsene tildeles for 2013 totalt kr. 6 787 967,-. Tilsvarende tall for 2012 var kr. 4 599
343,-.

NIF sentralt tildeles totalt kr. 14 685 335,-. Tilsvarende beløp for 2012 var kr. 9 512 755,-.

O-sak H: Tilskudd til idrettslagene gjennom overordnede statlige ordninger
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte i saken.
NIF sendte 09.12.2013 rapporten over nøkkeltall basert på reviderte årsregnskaper,
årsberetninger og nøkkeltallsrapporter fra alle særforbundene og alle idrettskretsene for
regnskapsåret 2012 til Kulturdepartementet.
Oversikten over de økonomiske hovedinntektsstrømmene summeres til 17,3 milliarder kroner
i 2012. Oversikten over idrettslagenes inntektsstrømmer er summert til 8,5 milliarder kroner i
2012. Utgangspunktet er kjente summer for sponsor- og markedsinntekter, LAM, mvakompensasjon og grasrotmidler i 2012. Utover dette fordeles resterende inntekter med
forholdstall hentet fra Sponsor Insights undersøkelse av idrettslagene i 2011 som omfattet
1174 idrettslag.
Oversiktene viser at det er den kommunale anleggsfinansieringen og driftstilskuddene utgjør
det største offentlige bidraget på idrettsområdet. Videre viser det at idrettens lokale
egenfinansiering er avgjørende og utgjør 59 % av de samlede pengestrømmene. Om en også
inkluderer sponsor- og markedsinntekter, blir den lokale egenfinansieringsgraden 82 %.
Når det gjelder omfanget og verdien av den frivillige innsatsen i norsk idrett, så er
kroneverdien i 2012 av de 27.581 årsverkene er på denne måten beregnet til 13,1 milliarder
kroner.

O-sak I: Møte med Kulturministeren 10.01.2014
Generalsekretæren orienterte i saken.
Kulturminister Thorhild Widvey gjennomførte 10.01.2014 sitt første besøk hos NIF. Fra NIF
deltok Idrettspresident Børre Rognlien, 2. visepresident Kristin Kloster Aasen, idrettsstyreog IOC-medlem Gerhard Heiberg, generalsekretær Inge Andersen og ass. generalsekretær
Øystein Dale.
Det var tre hovedsaker på møteagendaen:
 OL/PL 2022.
 Den norske spillpolitikken.
 Økonomiske rammebetingelser for norsk idrett

O-sak J: Dialog med organisasjoner ifm. OL/PL 2014 i Sochi
Jon Peder Egenæs, daglig leder i Amnesty International Norge, Bård Nylund, daglig leder av
Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), og
informasjonsrådgiver i Helsingforskomiteen i Norge, Anders Nielsen, orienterte Idrettsstyret i
denne saken.
Det har vært stor oppmerksomhet fra både internasjonale og nasjonale «non-governmental
organisations» relatert til menneskerettighetsspørsmål i Russland etter hvert som det har
nærmet seg OL/PL 2014 i Sochi. Spørsmålet særskilt knyttet til homofiles rettigheter i
Russland ble for øvrig diskutert av Idrettsstyret i O-sak J i IS-møte nr. 25 (2011-2015).
NIF har hatt en dialog med ulike organisasjoner gjennom om det siste året i denne typen
spørsmål, og generalsekretæren har derfor invitert representanter fra Amnesty International
Norge, LLH og Helsingforskomiteen til Idrettsstyret for å gi dem muligheten til å orientere
om sine synspunkter og standpunkter i forbindelse med det kommende OL/PL i Sotchi.
De tre organisasjonenes hovedbudskap var at ledelsen i norsk idrett som er tilstede i Sotchi
må kommunisere til IOC/IPC hvordan idretten er en naturlig del av det sivile samfunn og de
må finne anledninger til å påpeke dette overfor media.

O-sak K: Enerettsmodellen
Idrettspresidenten innledet til saken.
Med ref. til bl.a. O-sak F i IS-møte nr. 29 (2011-2015), O-sak F i IS-møte nr. 27 (2011-2015),
vedtak i IS-sak 193 i IS-møte nr. 25 (2011-2015) og IS-sak 200 i IS-møte nr. 26 (2011-2015),
og til den nye Regjeringens ønske om å utrede muligheter for å innføre en lisensordning for
utenlandske spillselskaper i Norge og Regjeringens arbeid med å gi konsesjon for
Postkodelotteriet i Norge, ble det gitt en orientering til Idrettsstyret ang. utfordringer knyttet
til den norske spillpolitikken.
Sven Mollekleiv var tydelig på at Norges Røde Kors står sammen med NIF i arbeidet med å
styrke og utvikle Norsk Tipping som finansieringskilde for frivilligheten i Norge. Dersom det
åpnes for utenlandske operatører, settes ansvarligheten i norsk spillpolitikk på prøve. I det
hele tatt vil virkningene og konsekvensene bli store for hele samfunnet ved en slik
liberalisering.
For NIF fremstår det som tydelig at dersom det åpnes for Postkodelotteriet, så settes hele den
norske enerettsmodellen i fare. Det vil definitivt utfordre det norske særunntaket som Norge
er gitt av EFTA-domstolen.

O-sak L: Saker i CAS
Juridisk sjef i NIF, Henriette Hillestad Thune, orienterte i saken.

Idrettsstyret er tidligere orientert om denne saken i IS-møte nr. 25 O-sak C.
09.12.2013 avsa CAS dom i to saker som vedrører norske utøvere på lavere nivå. WADA
anket opprinnelig begge dommene inn for NIFs Appellutvalg, men vant ikke frem. WADA
anket derfor avgjørelsene til CAS. Ifølge WADA har NIFs doms-/appellutvalg avsagt en for
mild dom.
CAS har i sine to avgjørelser utvidet utelukkelsesperiodene for utøverne. Begge er ilagt en
utelukkelse på 15 måneder. NIF ble for øvrig ikke hørt med anførselen om at NIF ikke kan
anses som part i saken.

O-sak M: Idrettsstyrets representasjon
Idrettspresidenten innledet til saken.
Idrettsstyret gjennomgikk fremtidige representasjonsoppdrag i tiden som kommer.
Idrettsstyret må koordinere seg godt ved representasjon i april 2014 da det avvikles et
betydelig antall kretsting.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 29 (2011-2015) kl. 16.45.
”Åpen time” ble gjennomført etter avsluttet idrettsstyremøte.
Neste idrettsstyremøte avholdes i Oslo 03.03.2014. Møtet vil bli startet kl. 09.15.

