NORGES IDRETTSFORBUND
OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE
KOMITÉ
Protokoll for
Idrettsstyrets møte nr. 43 –2011- 2015
29. oktober 2014
Oslo/UBC
Godkjent i IS-møte 44 (2011-2015)
Sak 285: Protokoll IS-møte 40 og 42 (2011-2015). Referat fra presidentskapsmøtene
18.09.2014 og 02.10.2014
Sak 286: Regnskap 3. kvartal
Sak 287: Kreditt i konsernkontosystemet til NIF
Sak 288: Opptak av ny deltaker i konsernkontosystemet
Sak 289: Søknad om opptak av ny idrett i Norges Seilforbund
Sak 290: Kostnadskrevende anlegg – innretning på ordningen 2014-2017
Sak 291: Boksesaken – strategi for videre oppfølging
Sak 292: Forskningsplan for norsk idrett
Sak 293: Idrettsstyrets møter 1. halvår 2015
Sak 294: Oppfølging – Tiltak mot økonomisk kriminalitet i idretten
Sak 295: Kommune- og fylkestingsvalget 2015
Sak 296: Utstyrsordningen 2014
Sak 297: OL/PL 2022
Sak 298: Evaluering OL/PL -prosesser i norsk idrett
Sak 299: Videre strategisk arbeid med å styrke rammevilkårene for norsk idrett
Sak 300: Idrettsrådskonferansen 2015
Sak 301: NIFs folkehelsestrategi
Sak 302: Inkludering i Idrettslag 2015
Sak 303: Sammensetning av Idrettsmedisinsk etisk råd
O-sak A: YOG 2016
O-sak B: Status prosess - Special Olympics
O-sak C: Reformprosessen i IOC
O-sak D: Organisasjonssaker
O-sak E: Forberedelser mot Idrettstinget 2015 og oppfølging av IPD 2011-2015
O-sak F: Oppfølging av statsbudsjettet/Stortingshøringer 2015
O-sak G: Oppfølging OLT
O-sak H: Forskningssenter for toppidrett i Trondheim
O-sak I: Representasjonsoversikt for Idrettsstyret
O-sak J: Påvirkningsarbeid - folkehelsemidlene Statsbudsjettet 2015

Tilstede:
Børre Rognlien, Kristin Kloster Aasen, Astrid Waaler Kaas, Anne Irene Myhr (unntatt
O-sakene C, D og E), TomTvedt, Tormod Tvare (unntatt sakene285, 286, 287, 291, 292, 294,
303 og O-sak B), Oddvar Johan Jensen (unntatt O-sak G), Marcela Montserrat Fonseca
Bustos (unntatt sakene 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 300, 303 og O-sakene A, B,
C, D, E, F og G), Kjartan Haugen [vara for Ole Einar Bjørndalen] (bortsett fra sakene 290,
293, 296, 297, 298, 299, 301, 302 og O-sakene A, C, D, E, F og G), Geir Johannessen
(bortsett fra O-sak G), Inge Andersen, Magnus Sverdrup (referent).
Fravær: Jorodd Asphjell, Karette Wang Sandbu, Kirsti Skog, Ole Einar Bjørndalen,
Gerhard Heiberg.
Idrettspresidenten åpnet IS-møte 43 (2011-2015) kl. 0915.
Møtet var vedtaksført
Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.

Sak 285: Protokoll IS-møte 40 og 42 (2011-2015). Referat fra presidentskapsmøtene
18.09.2014 og 02.10.2014
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok protokollene fra IS-møtene nr. 40 og 42 (2011-2015).
Idrettsstyret tok referatene fra presidentskapsmøtene 18.09.2014 og 02.10.2014 til
orientering med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 286: Regnskap 3. kvartal og prognose 2014
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.
Prognosen som avgis for hele 2014 er identisk med det vedtatte reviderte budsjettet 2014,
som viser bruk av fri egenkapital på kr 4 millioner ref. IS-sak 245
(IS-møte nr. 33, 2011-2015).
Økonomisjefen orienterte Idrettsstyret om status i prosess vedr. momskompensasjon for varer
og tjenester innenfor idrettsorganisasjonen for 2014. Både det totale søknadsbeløpet fra
idretten og antallet søknader har økt siden 2013, så det kan antas at beløpet til fordeling
innenfor idretten vil kunne øke i 2014 sammenliknet med 2013. Men dette avhenger bl.a. av
søknadsutviklingen fra andre frivillige organisasjoner som er omfattet av ordningen. Samlet
utbetales kr. 1,2 milliarder i vare- og tjenestemomskompensasjon til frivilligheten for 2014,
ref. statsbudsjettet for 2014.
Det ble orientert om at IT vil bruke et mindre beløp av den bundne egenkapital i 2014

enn det som er budsjettert.
Generalsekretæren orienterte om at det har vært en bevisst og stram økonomistyring i 2014,
hvor det har vært nødvendig med omallokeringer i henhold til prioriteringer.
Vedtak:
Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 30.09.2014 og prognose for 2014 til
etterretning, og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet (KUD).

Sak 287: Kreditt i konsernkontosystemet til NIF
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.
På lik linje med tidligere år må NIF søke om en kreditt i konsernkontoordningen. NIF vil
kunne ha et udekket likviditetsbehov på ca. kr. 35.000.000,- ved utgangen av januar
måned 2015.
Bakgrunnen for dette likviditetsbehovet er:
 Momskompensasjonen blir først utbetalt medio desember 2014.
 Spillemidlene for 2015 blir først utbetalt i månedsskiftet januar/februar, mens NIF har
løpende driftskostnader i hele januar måned 2015.
 Det er i 2014 foretatt vesentlige investeringer/kapitalbindinger på IT-området.
I 2013 ble det innvilget en kredittramme til NIF på kr 35.000.000,-, ref. IS-sak 224 i
møte nr. 28 (2011-2015). Av denne kreditten ble kun kr. 5 millioner benyttet, da
likviditetssituasjonen ble vesentlig bedre enn antatt, og da tilskudd fra Extrastiftelsen og
tilskudd til «inkludering i idrettslag» fra Kulturdepartementet ble utbetalt til NIF tidligere enn
antatt.
Kredittrammen slettes så snart NIF har mottatt spillemidlene for 2015 fra KUD.
Vedtak:
Idrettsstyret gav generalsekretæren fullmakt til å innvilge NIF en kredittramme i
konsernkontosystemet med maksimalt kr. 35.000.000,- (kroner trettifem millioner).
Kredittrammen slettes så snart spillemidlene for 2015 er mottatt.

Sak 288: Opptak av ny deltaker i konsernkontosystemet
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.
DnB ASA krever at Idrettsstyret godkjenner opptak av nye deltagere i
konsernkontoordningen.

På bakgrunn av forbundsstyrets vedtak om deltakelse i konsernkontosystemet har
Norges Skytterforbund søkt om å bli tatt opp som deltager i konsernkontosystemet.

Vedtak:
Idrettsstyret godkjente at Norges Skytterforbund blir ny deltager i konsernkontosystemet,
som er inngått mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og DnB
ASA, basert på konsernkontoavtalen og deltagererklæring mellom partene.

Sak 289: Søknad om opptak av ny idrett i Norges Seilforbund
Denne saken ble utsatt.

Sak 290: Kostnadskrevende anlegg – innretning på ordningen 2014-2017
Idrettspresidenten innledet til saken.
KUD har foreslått avsatt i størrelsesorden kr. 160 millioner i perioden 2014 – 2017 til
kostnadskrevende anlegg, og at følgende anleggstyper skal tilgodesees med midler:
 Større helsårs langrenns- og skiskytteranlegg med asfalterte rulleskiløyper.
 Kampsportanlegg
 Basishaller
 Svømmeanlegg
Idrettsstyret anbefaler at også isanlegg inkluderes i ordningen, samt at Idrettsstyret med ref.
til vedtak i IS-sak nr. 266 i IS-møte nr. 37 (2011-2015) innstiller overfor KUD på at det
avsettes kr. 40.000.000,- i programperioden til "andre typer anlegg». Disse midlene skaffes til
veie ved å redusere på beløpene som er avsatt til de ovennevnte anleggstypene innenfor
denne ordningen for programperioden 2014-2017.
Vedtak:
NIF innstiller overfor KUD på at midler fra anleggspolitisk program – kostnadskrevende
anlegg for perioden 2014 – 2017 fordeles i henhold til Idrettsstyrets vedtak i denne saken.
Idrettsstyret vedtok innstillingen fra NIFs anleggspolitiske utvalg og fra generalsekretæren.
Idrettsstyret ba generalsekretæren følge opp vedtaket overfor KUD.

Sak 291: Boksesaken – strategi for videre oppfølging
Idrettspresidenten innledet til saken.
På bakgrunn av at Kulturdepartementet (KUD) har bekreftet at påbudet om hjelmbruk i
amatørboksing i Norge nå er opphevet, er NIF kjent med at suspensjonen av

Norges Bokseforbund i Det Internasjonale Amatørbokseforbundet (AIBA) nå er opphevet.
Idrettsstyremedlem Oddvar Johan Jensen bekreftet at han påtar seg videre oppgaven som
Idrettsstyrets talsmann i saken vedr. mulig profesjonell boksing i Norge. Sammen med
2. visepresident Kristin Kloster Aasen og NIFs juridiske sjef, Henriette Hillestad Thune, vil
han utgjøre NIFs deputasjon i Familie- og kulturkomiteens høring i saken 18.11.2014.
Utfordringer relatert til WADA-koden og til kampfiksingsproblematikk vil, sammen med
helseaspektet, bli vektlagt fra NIFs side i denne høringen.
Idrettsstyret påpekte at idretten må ha et avklart forhold til «Mixed Martial Arts», og om dette
skal kunne karakteriseres som en ordinær kampidrett. Her må det tilrettelegges for en prosess
sammen med de aktuelle kampidrettsforbundene. Idrettsstyret understreket at det er
idrettsorganisasjonen selv som bestemmer hvilke idretter og hvilke grener som skal være en
del av NIF-paraplyen.
Til IS-møte nr. 44 (2011-2015) vil «IOC Head of Scientific Activities», Lars Engebretsen,
orientere Idrettsstyret om helseproblematikken knyttet til profesjonell boksing fra et
internasjonalt perspektiv.
Vedtak:
1. Idrettsstyret tar til orientering at Regjeringen ikke har tatt hensyn til NIF og andre
faginstansers innsigelser mot den foreslåtte opphevingen av lov mot proffboksing og
samtidige liberaliseringen av knockout-forskriften.
2. NIF kan ikke forholde seg passiv i en sak som angår idrettens verdigrunnlag på flere
områder, og vil delta i Kulturkomiteens høring 18. november og vektlegge den
idrettspolitiske helheten denne saken må sees i.
3. Idrettsstyret oppnevnte styremedlem Oddvar Johan Jensen som Idrettsstyrets
boksepolitiske talsmann.
4. Med ref. til vedtak i IS-sak 255 i IS-møte 37 (2011-2015), ba Idrettsstyret
Generalsekretæren starte en prosess sammen med aktuelle kampidrettsforbund for å
avklare hvilke kampidretter som ikke er ønsket inn i norsk idrett. NIF skal
tilrettelegge for en aktiv dialog med KUD i denne prosessen .

Sak 292: Forskningsplan for norsk idrett
Ass. generalsekretær ØD innledet til saken.
Norsk idretts FOU-arbeid er omtalt i Idrettspolitisk dokument 2011-2015 (IPD), i delmål 2.6,
«Forskning og utviklingsarbeid».
Idrettsstyret ble presentert for utkastet til forskningsplan for norsk idrett. Denne er utarbeidet
på bakgrunn av forskningsutvalgets arbeid. Generalsekretæren har anbefalt at utkastet sendes
på høring i organisasjonen før planen ferdigstilles. Dette er i tråd med forskningsutvalgets

innstilling. Det er gjennom denne høringen viktig at idrettsorganisasjonen får
medbestemmelse relatert til hvilke forskningstemaer som skal prioriteres fra idrettens side.
Det er i dialogen med statlige myndigheter på dette området viktig at idretten og staten i
størst mulig grad klarer å omforenes om de overordnede mål for idrettsforskningen. Det er
også viktig at de gode relasjonene som er bygget opp med akademia de senere år, bevares og
videreutvikles.
Vedtak:
1. Utkast til forskningsplan for norsk idrett sendes på høring i organisasjonen.
Høringsfristen settes til 15. desember 2014.
2. Saken legges fram for Idrettsstyret til behandling i 21. januar 2014

Sak 293: Idrettsstyrets møter 1. halvår 2015
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok å avholde idrettsstyremøter på følgende datoer 1. halvår 2015:
 Onsdag 21.01.2015
 Tirsdag 17.02.2015
 Torsdag 26.03.2015
 Torsdag 23.04.2015
 Torsdag 04.06.2015

Sak 294: Oppfølging – Tiltak mot økonomisk kriminalitet i idretten
Idrettspresidenten innledet til saken.
I IS–møte nr. 37 (2011-2015), 26. og 27. juni 2014, sak 262, vedtok Idrettsstyret, med
henvisning til oversendelsessaken fra Oslo Idrettskrets fra Idrettstinget i 2011, at NIF ikke
oppretter et eget organ for bekjempelse av økonomisk kriminalitet i den form det er foreslått
av Oslo Idrettskrets. Idrettsstyret ba generalsekretæren komme tilbake til Idrettsstyret med
konkrete forslag til hvordan NIF kan sikre at idrettskretsene får en kvalitativ god veiledning i
dette saksfeltet.
NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, redegjorde for notatet som nå er sendt til alle landets
idrettskretser (datert 14.05.2014) relatert til hvordan idrettsorganisasjonen kan følge opp
saker vedr. mistanke om økonomisk kriminalitet lokalt.
NIF leverer nå bl.a. nettbaserte regnskapsløsninger for idrettslag, som gjør det enklere å ha en
god og transparent oversikt over eget regnskap. Noen større banker leverer slike systemer
gratis. Det er naturlig at dette diskuteres med NIFs formelle bankforbindelser, med tanke på
at så mange idrettslag som mulig kan anvende slike regnskapsløsninger, og at disse kan
anvendes uten større økonomiske utlegg.

NIF har hatt en dialog med Oslo Idrettskrets (OIK) i denne saken, og vil fortsatt ha dialog
med OIK rundt enkeltforhold knyttet til videre oppfølging.
Vedtak:
1. For å forebygge økonomisk kriminalitet i idretten må norske sentrale bankaktører ha
betalingsløsninger som tilfredsstiller kravene i NIFs lov(§ 2-11, 7 ledd).
2. NIF vil sørge for at de regnskapsløsningene og betalingsløsningene som anbefales til
bruk i idretten er konkurransedyktige, og tilfredsstiller idrettslagenes kontrollbehov.
3. Idrettsstyret tar til etterretning den ansvarsfordelingen som er forelagt Idrettsstyret
vedrørende økonomisk kriminalitet i saksfremlegget, og ber Generalsekretæren
implementere dette i organisasjonen.

Sak 295: Kommune- og fylkestingsvalget 2015
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.
Gjennom NIFs arbeid med Kommune- og fylkestingsvalget i 2011 og med Stortingsvalget i
2013, har NIF et godt grunnlag for å gjøre en grundig og forankret jobb frem mot Kommuneog fylkestingsvalget i 2015.
Idrettsstyret var enige om det bør nedsettes en arbeidsgruppe, men det må sikres at det skapes
god forankring helt ut i det politiske nivået i særforbundene og idrettskretsene.
Mandatet til gruppen skal ta utgangspunkt i tidligere mandater for tilsvarende arbeidsgrupper
som har jobbet mot valgkampene for NIF.
Vedtak:
1. Generalsekretæren bes ta initiativ til å etablere en arbeidsgruppe vedr. Kommune- og
fylkestingsvalget 2015 i samarbeid med særforbundene og idrettskretsene.
2. Arbeidsgruppen skal arbeide med prioriterte politiske saker inn mot kommende
valgprosess basert på idrettspolitiske prioriteringer. Idrettsstyret er oppdragsgiver og
prioriteringer skal forankres i Idrettsstyret.
3. Generalsekretæren bes legge fram forslag til arbeidsgruppens sammensetning og
mandat til Idrettsstyrets møte 11.12.2014.

Sak 296: Utstyrsordningen 2014
NIFs anleggsrådgiver, Torstein Busland, innledet til saken.
Det er i år cirka kr. 26,2 millioner som skal fordeles via den ordinære utstyrsordningen. I
følge vedtatte retningslinjer kan inntil 5 prosent av disse midlene fordeles til særforbund for
kjøp av utstyr til bruk i egen regi.

Utstyrsordningen består av tre delordninger.
1. Tildeling til klubber – gjennom særforbund og idrettskretser
2. Tildeling til særforbund for kjøp av utstyr til eget bruk
I tillegg bevilget Stortinget i 2010 kr. 1 million, som skulle brukes til å øke tilskuddene til
utstyr beregnet for personer med nedsatt funksjonsevne til inntil 50 prosent. Det resterende
beløpet av denne ekstratildelingen vil bli fordelt i 2015.
Det vil også i år bli gitt samme avkortning til alle søkere innenfor den
eller de deler av ordningen hvor søknadsbeløpet er høyere enn tilgjengelige midler.
For beregning av foreløpig tildeling til Norges Skiforbund legges det til grunn
at det vil komme søknader for totalt kr. 35 millioner på utstyr utenom prepareringsutstyr.
Dette gir en total søknadssum på ca. kr. 48,7 millioner.
Norges Skiforbund gis derfor en foreløpig tildeling på kr. 6 millioner, og Norges Skiforbund
får en resttildeling når endelig søknadsbeløp er kjent.
Vedtak:
Generalsekretæren ble gitt fullmakt til å fordele utstyrsmidler til særforbund og idrettskretser
etter tidligere vedtatte retningslinjer, ref. IS-sak 223 i IS-møte 28 (2011-2015).
Dersom søknadsbeløpet er høyere enn tilgjengelige midler innenfor noen av de tre
delordninger, som utstyrsordningen består av, avkortes alle søknader likt innenfor den eller
de delordninger hvor søknadsbeløpet overstiger tilgjengelige midler.
Norges Skiforbund gis en foreløpig tildeling på kr. 6,0 millioner. Norges Skiforbund får en
resttildeling når endelig totalt søknadsbeløp er kjent. Resttildelingen skal sikre at Norges
Skiforbund får samme prosentvise tildeling/avkortning som resterende særforbund og
idrettskretser.

Sak 297: OL/PL 2022
Idrettspresidenten innledet til saken.
Idrettsstyret vedtok i IS-møte 41 (2011-2015) i IS-sak 281 å ta til etterretning at Oslo
kommune hadde trukket søknaden om OL/PL 2022 den 01.10.2014.
Det viser seg at Byrådet i Oslo ikke hadde innhentet det nødvendige mandatet fra Bystyret i
Oslo til å fatte dette vedtaket. Derfor ble saken vedr. mandat for Byrådet til å trekke søknaden
behandlet i Bystyret i Oslo 22.10.2014. Byrådet fikk dette mandatet fra Bystyret, og
byrådet anbefaler at kommunens søknad om statsgaranti og statstilskudd trekkes.
NIF vil på denne bakgrunn sende et eget brev til IOC i saken, hvor NIF bekrefter formelt at
søknaden om OL/PL 2022 er trukket. Dette har IOC bedt Generalsekretæren særskilt om,

med hensyn til at NIF er Norges Olympiske Komité (ref. e-post fra Jacqueline Barrett, Head
of Olympic Bid City Coordination, til Generalsekretæren 15.10.2014):
“As the NOC is the official entity that submits a bid, we do need official confirmation from
you, in writing, to close the file.”
Idrettsstyret understreker at dette ikke innebærer at Idrettsstyret fatter et nytt vedtak, med ref.
til IS-sak 281 i IS-møte 41 (2011-2015), men at det fattes ytterligere et vedtak av Idrettsstyret
i saken.
Alt økonomisk mellomværende mellom NIF og Oslo kommune er nå gjort opp, herunder
utgifter knyttet til Norway House i Sotsji (som gikk på budsjett).
Vedtak:
Idrettsstyret tar ytterligere til etterretning at Bystyret i Oslo har gitt Byrådet i Oslo fullmakt
til å trekke søknad om statsgaranti for Olympiske og Paralympiske vinterleker leker i Oslo i
2022, og at Byrådet anbefaler at kommunens søknad om statsgaranti og statstilskudd trekkes.
NIF vil formelt tilskrive IOC i saken og informere om at OL/PL 2022-søknaden nå formelt
trekkes.
Søkerkomiteen for OL/PL 2022 har formelt avsluttet sitt oppdrag pr. 15.10.2014, og dette vil
bli formelt tilkjennegjort i eget brev til IOC fra Søkerkomiteen.

Sak 298: Evaluering OL/PL -prosesser i norsk idrett
Idrettspresidenten innledet til saken, med ref. til vedtaket i IS-sak 284 i
IS-møte 42 (2011-2015).
Evalueringen skal også se nærmere på idrettens arbeid med OL/PL-prosessene for 2014,
2018, og på arbeidet som ledet frem til en enstemmig statsgaranti og tildelingen av UngdomsOL 2016 til Norge og Lillehammer. Hovedsiktemålet er å trekke lærdom fra OL/PLprosessene, som norsk idrett har gjennomført de siste årene. Denne lærdommen vil kunne
ligge til grunn for evt. fremtidige OL/PL-prosesser, og for søknadsprosesser for andre store
internasjonale idrettsarrangement vi måtte ønske til Norge.
Idrettsstyret var enige om at mandatet til utvalget bør være relativt åpent – uten for mange
føringer fra Idrettsstyret.
Vedtak:
Utvalget skal evaluere for å lære for å forbedre idrettens rolle og arbeid i fremtidige
søkerproesesser med bakgrunn i søknadsprosessene for Vinter‐OL/PL i 2014, YOG 2016,
OL/PL 2018, med hovedvekt på OL/PL 2022.

Sak 299: Videre strategisk arbeid med å styrke rammevilkårene for norsk idrett
NIFs spesialrådgiver, Magnus Sverdrup, innledet til saken.
I forbindelse med OL/PL 2022-prosessen kom en rekke nasjonale, regionale og lokale
politikere på banen og snakket varmt for å prioritere et anleggsløft for norsk breddeidrett,
landet rundt.
De vinterolympiske særforbundene har samlet seg om et opprop, som ble overlevert
Kulturminister Thorhild Widvey den 18.10.2014 i forbindelse med Anleggskonferansen i
Trondheim. Det slås bl.a. fast at et slikt særskilt anleggsløft skal komme hele landet til gode,
og at finansieringen må skje utenfor de ordinære spillemidlene til anlegg i kommunene.
Skiforbundets høstmøte 18.10.2014 vedtok en uttalelse som bygger opp under argumentene
som ble anvendt i uttalelsen fra de vinterolympiske særforbundene.
Behovet for et anleggsløft for hele norsk idrett, finansiert utenom spillemidlene, blir på et
overordnet nivå kommunisert av NIF i forbindelse med høringsrunden på statsbudsjettet 2015
som nå pågår. Idrettsbevegelsen skal være en aktiv og positiv bidragsyter i det som skal bli et
historisk anleggsløft i alle landets fylker.
Idrettsstyret var enige om at det skal jobbes for at det skal bevilges én milliard over
statsbudsjettet til idrettsanlegg landet rundt hvert år i perioden 2015 til 2022.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok at det skal jobbes for at det skal bevilges én milliard over statsbudsjettet
til idrettsanlegg landet rundt hvert år i perioden 2015 til 2022.
Anleggsløftet skal komme hele landet til gode, og må tilleggsfinansieres over statsbudsjettet utover de ordinære spillemidlene.

Sak 300: Idrettsrådskonferansen 2015
Idrettspresidenten innledet til saken.
De nasjonale idrettskonferansene har vært arrangert åtte ganger tidligere, og senest i
Kristiansand i 2013. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 avholdes mandag
14.09.2015, og en nasjonal idrettsrådskonferanse i 2015 burde ha som mål å sette
idrettsrådene best mulig i stand til å drive politisk arbeid opp mot kommunene, både under
valget og i etterkant når den praktiske politikken skal iverksettes. Det er derfor naturlig å se
denne konferansen som en del av idrettsorganisasjonens valgkamparbeid for Kommunestyreog fylkestingsvalget i 2015.

NIF har mottatt ulike innspill fra Asker og Drammen idrettsråd, som har fått i «oppdrag» fra
de store idrettsrådene å utarbeide et konsept for avvikling av et seminar for alle idrettsråd i
landet i januar 2015, og begrunnelsen er for et seminar i januar bl.a. at det er seneste mulighet
for påvirkning og innspill til Idrettstinget. Det er idrettskretsene og særforbundene, samt
Idrettsstyret, som har forslagsrett til idrettstinget. Innspill til Idrettstinget fra idrettsrådene
skal normalt sett styres gjennom idrettskretsene.
NIF vil ikke motsette seg at det arrangeres et idrettsrådsseminar i januar 2015, men det
fremstår som naturlig og hensiktsmessig at Idrettsrådskonferansen som NIF tar et ansvar for,
arrangeres samtidig med kretsledermøtet i april 2015. Dette særlig med tanke på at dette gir
en god mulighet for å samle både idrettskretser og idrettsråd rundt det valgkamparbeidet som
må gjøres lokalt og regionalt frem mot Kommune- og fylkestingsvalget i september 2015.
Vedtak:
1. NIFs Idrettsrådskonferanse 2015 legges til april i samme helg som kretsledermøtet.
2. Konferansen skal ha kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 som sentralt tema.
3. Den nasjonale idrettsrådskonferansen, som møteplass, skal evalueres etter avholdt
konferanse i 2015.
4. Generalsekretæren budsjetterer med en støtte på kr. 200.000,- til denne
Idrettsrådskonferansen i 2015 på budsjettet, som fremlegges for Idrettsstyret i januar
2015.

Sak 301: NIFs folkehelsestrategi
Idrettsstyremedlem og leder av NIFs folkehelseutvalg, Astrid Waaler Kaas, innledet i saken.
I NIFs folkehelsestrategi, «Aktiv Inspirasjon», understrekes det at det er den daglige
organiserte og medlemsbaserte aktiviteten, som er norsk idretts viktigste folkehelsebidrag,
men at norsk idrett har en vilje til å jobbe med andre grupper. Men det fordrer andre at dette
tilrettelegges ved finansiering utover spillemidlene.
Det er viktig at hvert enkelt organisasjonsledd tar et folkehelseansvar på de områder som de
selv finner riktig utfra sin egenart og sine overordnede politiske prioriteringer.
Folkehelsekonferansen i Levanger ultimo november 2014 blir en viktig arena for å
kommunisere den nye strategien, og Idrettspolitisk Dokument for 2015-2019 blir et sentralt
dokument hvor strategiens anbefalinger må vurderes spilt inn.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtar "Aktiv inspirasjon" som strategi for idrettens rolle for et mer fysisk aktivt
samfunn.
Styret ber generalsekretæren legge til rette for å implementere og operasjonalisere
strategien, herunder se på økonomiske konsekvenser for idrettsorganisasjonen ved en slik

implementering og operasjonalisering.

Sak 302: Inkludering i Idrettslag 2015
Idrettspresidenten innledet til saken.
Ordningen med «Inkludering i idrettslag» har funnet sin naturlige plass i norsk idrett, som en
sentral og viktig del av idrettens inkluderings-, verdi- og likestillingsarbeid.
Idrettsstyret finner det riktig å foreslå å inkludere en ny forvaltningsenhet, Bodø idrettsråd, i
ordningen fra 2015, samt å støtte en årlig nasjonal konferanse for å forsterke
inkluderingsarbeidet i norsk idrett.
I oppfølging av rapporten «Kom igjen, jenter» blir mer forskning på minoriteters deltagelse i
idretten anbefalt, og NIF søker om at et mindre beløp fra ordningen skal kunne gå inn i en
kryssfinansiering for å få mer kunnskap på området.
Vedtak:
Idrettsstyret ba generalsekretæren oversende søknad til KUD om tilskudd til den separate
tilskuddsordningen for 2015 ”Inkludering i idrettslag” innen 31.10.2014. NIF søker om
kr.11.500.000,- for 2015, basert på de rammer for fordeling som fremlagt for Idrettsstyret.

Sak 303: Sammensetning av Idrettsmedisinsk etisk råd
Idrettspresidenten innledet til saken.
Generalsekretæren har gjennomført en rekke møter og samtaler for å få sammensetningen av det
Idrettsmedisinsk Etiske Rådet på plass. Pr. dags dato har fire personer takket ja til å sitte i rådet:
 Merete Smith, (rådsleder), generalsekretær i Advokatforeningen.
 Reidun Førde, professor i medisinsk etikk.
 Trine Moholt, fysioterapeut og leder av Faggruppen for idrettsfysiologi.
 Eva Birkelund, lege og leder av Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet.
Det er et mål at de resterende tre representantene i Rådet skal være på plass innen utgangen av 2014,
og presidentskapet og generalsekretæren vil følge opp denne prosessen.
Lederen av NIFs Utøverkomité, og vararepresentant i Idrettsstyret, Kjartan Haugen, vil bidra med
tanke på å få på plass en kompetent utøverrepresentant i rådet.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok at Merete Smith skal lede NIFs Idrettsmedisinske etiske råd. I tillegg vil
følgende personer tiltre dette rådet:
 Reidun Førde, professor i medisinsk etikk
 Eva Birkelund, lege og leder av Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet
 Trine Moholt, fysioterapeut, og leder av Faggruppen for idrettsfysiologi

I tillegg arbeides det med å få på plass de tre siste i rådet, og Idrettsstyret ber om at
presidentskapet fullfører sammensetningen så snart som mulig.

O-sak A: YOG 2016
Generalsekretæren orienterte i saken.
Det pågår pr. tiden en prosess med tanke på å finne en løsning relatert til hvor halfpipekonkurransene i hhv. ski og snowboarddisiplinene skal foregå. Det fremstår som svært
krevende å få realisert en temporær halfpipe i Hafjell, særlig av økonomiske hensyn.
LYOGOC jobber nå, sammen med Norges Snowboardforbund, Norges Skiforbund og NIF
med å vurdere andre lokaliseringer. Wyller i Oslo, som var tiltenkt disse øvelsene under et
OL/PL 2022 i Oslo, er et alternativ som nå utredes nærmere.
Parallelt med dette jobbes det for å etablere nasjonalanlegg for tekniske alpine disipliner i
Hafjell, noe som også innbefatter konkrete planer om å utbedre bl.a.
snøproduksjonskapasiteten i anlegget. Dette vil bidra til å sikre robust
snøproduksjonskapasitet inn mot Ungdoms-OL i 2016.
Det er nå ca. 14 måneder til ilden tennes på Lillehammer. I tiden frem mot dette er det svært
viktig at norsk idrett bidrar til å skape oppslutning og entusiasme rundt Ungdoms-OL 2016.
Dette er det neste olympiske arrangementet på verdensbasis.

O-sak B: Status prosess - Special Olympics
2. visepresident, Kristin Kloster Aasen, orienterte i saken.
Det er nedsatt en arbeidsgruppe med mandat om å få på plass en ny struktur for utviklingen
av idrett for personer med en utviklingshemning i Norge med særskilt vekt på at Special
Olympics blir en integrert del av NIFs helhetlige virksomhet. 2. visepresident Kristin Kloster
Aasen, NIFs juridiske sjef Henriette Hillestad Thune og ass. utviklingssjef Arnfinn Vik deltar
i arbeidsgruppen fra NIF.
Den nevnte arbeidsgruppen ser nå på muligheter som innebærer opprettelse av et eget utvalg i
NIF som kan overta SONs akkreditering fra Special Olympics International. Dette er en
organisasjonsmessig løsning som anvendes i NIF relatert til døveidretten. Den endelig
organisasjonsmessige strukturen vil bli forelagt Idrettsstyret, og saken må etter alt å dømme
behandles endelig på Idrettstinget i 2015.
Idrettsstyret understreket at dette er en meget positiv prosess med et positivt siktemål for
norsk idrett.

O-sak C: Reformprosessen i IOC
Idrettspresidenten orienterte i saken.
IOC har igangsatt en større reformprosess under den nye IOC-presidenten, Thomas Bach.
NIF har levert et skriftlig innspill til denne prosessen (ref. O-sak C i IS-møte 33, 2011-2015).
IOC avholder 08.-09.12.2014 en ekstraordinær IOC-sesjon for å vedta et nytt «strategic
roadmap» for IOC og hele den olympiske bevegelse.
13.03.2014 undertegnet NIF en samarbeidsavtale med arbeidstakerorganisasjonene LO, YS,
Unio og Akademikerne. Denne avtalen har fått stor oppmerksomhet i internasjonale medier,
og det har nå kommet til et gjennombrudd i samtalene og forhandlingene mellom IOC og The
International Trade Union Confederation (ITUC) med tanke på å få innført klausuler i
vertskontrakter for fremtidige OL/PL relatert til miljøstandarder og arbeidstaker- og
menneskerettigheter. Den norske avtalen har ligget til grunn for disse forhandlingene, som
har skjedd på topp-plan i de to organisasjonene.
Bl.a. har Human Rights Watch nå tydelig tilkjennegitt sin tilfredshet med at IOC nå tar grep
på disse viktige områdene.
LO-leder Gerd Kristiansen vil delta på en pressekonferanse sammen med Idrettspresidenten i
denne sakens anledning rett etter endt Idrettsstyremøte nr. 43 (2011.2015).
Generalsekretæren har i samarbeid med IOCs generaldirektør Christophe de Kepper og IOCs
kommunikasjonsdirektør Mark Adams gitt flere intervjuer til internasjonale medier i oktober
2014, for å bistå IOC med å formidle disse budskapene, og at Norges (NIFs) rolle i denne
sammenheng har vært viktig for utviklingen i IOC.

O-sak D: Organisasjonssaker
NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte i saken.
Norges Sjakkforbund har nå sendt et formelt brev til NIF, datert 21.10.2014, hvor de
tilkjennegir at Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund har besluttet å avslutte
prosessen med tanke på et evt. medlemskap i NIF. Bakgrunnen for dette var en manglende
oppslutning blant deres medlemmer, klubber og kretser. Idrettssyret tok dette til orientering.
Det ble avgitt en status i de øvrige organisasjonsmessige oppfølgingssakene NIF har relatert
til ulike særforbund.
Med ref. til IS-sak 275 i IS-møte 40 (2011-2015), ble Idrettsstyret orientert om status i
prosessen knytte til implementering av WADA-koden i NIFs lov. NIF vil her fortsette
dialogen med Antidoping Norge, og generalsekretæren vil legge en sak frem for Idrettsstyret i
IS-møte 44 (2011-2015).

O-sak E: Forberedelser mot Idrettstinget 2015 og oppfølging av IPD 2011-2015
Idrettspresidenten innledet til saken.
Hvert styremedlem som var tilstede fikk muligheten til å orientere om status relatert til sitt
spesifikke ansvarsfelt i IPD 2011-2015.

O-sak F: Oppfølging av statsbudsjettet/Stortingshøringer 2015
Idrettspresidenten innledet til saken.
Regjeringen la 08.10.2014 frem forslag til statsbudsjett for 2015. NIF følger opp forslaget til
statsbudsjett ved å delta på følgende relevante komitéhøringer på Stortinget:
 Familie- og kulturkomiteen
 Utenrikskomiteen
 Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
 Finanskomiteen
 Helse- og omsorgskomiteen
 Arbeids- og sosialkomiteen
 Kommunal- og forvaltningskomiteen
 Energi- og miljøkomiteen

O-sak G: Oppfølging OLT
NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte i saken.
Rapporten «Kortreist kvalitet» ble presentert av styremedlem Tom Tvedt på Ledermøtet
25.05.2014. Det ble anmodet fra delegatene om forlenget høringsfrist – fra 31.07.2014 til
15.09.2014.
Det er mye som tyder på at det foreligger mange uavklarte spørsmål og til dels betydelig
grad av «skinnuenighet». Derfor vurderer styringsgruppen å legge opp til en «åpen
høring» hvor viktige spørsmål avklares, og hvor alle berørte parter får anledning til å
komme med spørsmål og gi sine innspill. Denne skissen ble presentert for SFFs ledelse i
et møte 21.10.2014, og ble akseptert som en god måte komme videre på. Idrettsstyret synes
det er en god idé å tilrettelegge for en slik «åpen høring».
Generalsekretæren vil i forkant av den ovennevnte «høringen» legge fram en sak for
Idrettsstyret hvor prinsippene for oppgavene til Olympiatoppen sentralt gjennomgås.
Generalsekretæren lyste 08.09.2014 ut fire sentrale stillinger i ledergruppen til
toppidrettssjefen med søknadsfrist 29.09.2014. Det omfatter stillingene som

sommeridrettssjef, vinteridrettssjef, utviklingssjef og fagsjef for prestasjonsavdelingene
(ref. O-sak G i IS-møte 38, 2011-2015). Målet er å ha på plass en komplett ledergruppe ved
inngangen til 2015.

O-sak H: Forskningssenter for toppidrett i Trondheim
Ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte i saken.
Idrettsstyret behandlet spørsmålet om tverrfaglig idrettsforskning – organisasjon, drift,
økonomi og utvikling i IS-møte nr. 28 (2011-2015), sak 207. NIF tilskrev
Kulturdepartementet i brev datert 01.12.2013, og formidlet NIFs forslag
om et fjerde forskningssenter med fokus på idrettsforskning og utvikling av et nettverk for
idrettsforskning.
Etter årsskiftet 2013/2014 overtok Kulturdepartementet ansvaret for den videre prosessen,
uten at NIF har vært involvert i særlig grad.
Kulturministeren meddelte 17.10.2014 at Kulturdepartementet vil opprette er nytt senter
for toppidrettsforskning, og at senteret vil bli lokalisert til NTNU i Trondheim, på Granåsen.
Senteret vil få et første grunntilskudd i 2015. Dette tar Idrettsstyret til orientering.
Etableringen av et slikt senter fremstår som godt samsvarende med anbefalingene i
toppidrettsrapporten relatert til å ta i bruk kompetansemiljøer landet rundt for å utvikle norsk
toppidrett i fremtiden.
Mandatet for senteret i Trondheim er ikke avklart. NIF har bedt om å bli inkludert i prosessen
for utarbeidelse av et slikt mandat.

O-sak I: Representasjonsoversikt for Idrettsstyret
Denne saken ble utsatt.

O-sak J: Påvirkningsarbeid - folkehelsemidlene Statsbudsjettet 2015
Idrettspresidenten innledet til saken. Det ble vist til orienteringen som er gitt i sakspapirene til
denne saken.
I statsbudsjettet for 2015 foreslås det å kutte midlene over kapittel 719, post 73 til frivillige
organisasjoner, som bruker fysisk aktivitet for å bedre folkehelsen, og overføre dem til
kommunetilskudd og til friluftsaktiviteter i regi av friluftsråd, lag og organisasjoner.
NIF har vært i dialog med flere av de berørte særforbundene og idrettskretsene som trolig vil
måtte legge ned velfungerende prosjekter pga. manglende finansiering.

Denne saken vil være et sentralt innspillspunkt fra NIF inn til relevante Stortingskomiteer i
forbindelse med høringsrundene i forbindelse med forslaget til statsbudsjett for 2015.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 43 (2011-2015) kl. 16.30.
Det ble avholdt felles pressekonferanse med LO-leder Gerd Kristiansen etter avsluttet
idrettsstyremøte.
Neste idrettsstyremøte avholdes i Oslo 11.12.2014. Møtet vil bli startet kl. 09.15.

