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Tilstede:
Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Marit Roland Udnæs,
Sigbjørn Johnsen, Guri Ramtoft, Vibecke Sørensen, Anne Berit Figenschau,
Sondre Sande Gullord, Geir Johannessen, Inge Andersen, Magnus Sverdrup (referent).
Forfall: Gerhard Heiberg, Ole Einar Bjørndalen, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Jorodd
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Idrettspresidenten åpnet IS-møte 6 (2015-2019) kl. 10.00.
Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn i saklisten.
Møtet var vedtaksført.

Sak 39: Protokoll IS-møte 5 (2015-2019). Referat fra presidentskapet 21.12.2015
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte nr. 5 (2015-2019) med de endringer som fremkom
i møtet.
Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøtet 21.12.2015 til orientering.

Sak 40: Idrettens konsernkontosystem - nytt forvaltningsreglement
NIFs controller, Stine Schultz Heireng, innledet og redegjorde for bakgrunnen for saken.
Idretten har siden 1989 hatt et konsernkontosystem, hvor NIF og de tilsluttede
særforbunds/idrettskretsers finansielle forvaltning er sentralisert og administrert av NIF.
Idrettens konsernkontosystem har normalt overskuddslikviditet årlig i perioden februar november/desember. Denne overskuddslikviditeten har historisk sett blitt plassert i
finansmarkedet (pengemarkedsfond) eller banksparing (høyrente).
Administrasjonen har avholdt møter med ulike forvaltere for å kartlegge aktuelle
plasseringsalternativ, innhente rådgivning og informasjon ved ulike tilbud i markedet.
Utgangspunktet for arbeidet med forvaltningsreglementet for konsernkontoordningen har vært
å søke høyest mulig avkastning over tid innenfor et moderat til lavt nivå på risiko. Det er
utformet slik at det skal kunne utøves både i gode og dårlige økonomiske tider.
Forvaltningsreglementet er hovedsakelig basert på vurderinger av forventet avkastning og
risiko på relativt kort sikt. Det er videre lagt til grunn at overskuddslikviditet beregnet for
driftsformål kun plasseres i verdipapirfond med høy kredittrating (investment grade) og med
lav rentebindingstid (normalt 0,25 år).
Idrettsstyret ønsker å behandle dette som et «finansreglement», samt at styret forelegges en
finansrapport på årlig basis.

Vedtak:
Idrettsstyret vedtok nytt finansreglement for konsernkontoordningen i tingperioden
2015-2019, og gav samtidig generalsekretæren fullmakt til å plassere overskuddslikviditeten i
tråd med dette.
Videre vedtok Idrettsstyret at styret forelegges en finansrapport på årlig basis.

Sak 41: Budsjett 2016/Prognose 2015
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.
Momskompensasjon 2015:
Idretten har for året 2015 mottatt totalt kr. 455,5 millioner, av totalt 1.239 mrd. til fordeling til
frivillig sektor. Idrettens andel er nå 36,8 %. Denne andelen er gradvis synkende.
Idrettslagene mottar for 2015 totalt kr. 327 millioner.
Det er et mål for norsk idrett at den totale økonomiske tildelingen til frivillig sektor øker, med
tanke på at avkortningen for søkerne øker (kun 5,4 % kompenseres per i dag). I forbindelse
med høringsrundene vedr. statsbudsjettet for 2016, har NIF spilt inn at totalbeløpet til frivillig
sektor bør økes til kr. 1.600.000.000,- pr. år.
Prognose for NIFs budsjett 2015:
Det prognostiserte resultatet for 2015 er på vel kr. 5 mill. Regnskapet blir endelig revidert i
uke 5, og fremlegges for Idrettsstyret i IS-møte 7 (2015-2019).
Spillemidler 2016:
Med ref. til Kulturdepartementets tildelingsbrev til NIF av 18.12.2015, så er
idrettsorganisasjonen tildelt følgende for 2016 (2015-tall i parantes):
 Post 1: 135 mill (130)
 Post 2: 237 mill (232)
 Post 3: 153 mill (146)
 Post 4: 135 mill (128)
 Totalt: 660 mill (636)
Den særskilte tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag» 2016:
Dette er en egen særskilt tilskuddsordning. NIF søkte om kr. 13,5 millioner for 2016, og dette
beløpet ble innvilget av KUD. Det har for 2016 kommet fem nye byer med i ordningen;
Sandnes, Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord.
Ordningen retter seg i første rekke mot barn og ungdom med minoritetsbakgrunn som allerede
er etablert i Norge, og ikke mot de som i dag sitter i flyktningmottak
Budsjett 2016:
Generalsekretæren har utarbeidet et utkast til budsjett for 2016, på overordnet nivå, der det er
lagt til grunn øremerkinger av resultatet for 2015. Idrettsstyret sluttet seg til at ved

årsavslutning 2016 vil den frie egenkapitalen i NIF tilføres kr1 million (i tråd med vedtatt
langtidsbudsjett), og kr 4 millioner vil bli disponert av øremerkingen av 2015-resultatet.
Generalsekretæren vil komme tilbake til idrettsstyret med et endelig budsjett for 2016, som
vedtas i IS-møte 7 (2015-2019). Kulturdepartementet har bedt om å få oversendt vedtatt
budsjett 2016 innen 15.02.2016.
Det var et ønske fra styret om at generalsekretæren på det neste styremøtet, 11.02.2016,
tilrettelegger for en gjennomgang av oppbyggingen av NIFs budsjett.
Vedtak:
Idrettsstyret ber generalsekretæren om å utarbeide endelig budsjett for 2016 basert på de
avklaringer idrettsstyret ga generalsekretæren i dette IS-møte nr. 6, og som var basert på
saksfremleggelsen.
Idrettsstyret vil vedta endelig budsjett innen 12.02.2016.

Sak 42: Årshjul for samhandling og dialog 2016
NIFs assisterende generalsekretær, Øystein Dale, innledet.
Idrettsstyret diskuterte hvordan samhandlingen og dialogen best kan ivaretas og utvikles
mellom NIF sentralt og særforbundene og idrettskretsene. Sentralt i dette
samhandlingsmønsteret er opprettelsen av en egen «programkomité» for særforbundene,
bygget etter samme lest som Idrettskretsenes Programkomité.
Det vil bli lagt opp til inntil fem årlige møtearenaer for politisk ledelse i NIF, idrettskretsene
og særforbundene. Et annet sentralt element for å ivareta og utvikle dialogen er etableringen
av en styrelederskole for idrettskretsene og særforbundene i NIFs regi.
Det ble for øvrig gjennomført en evaluering i etterkant av dialogmøtet den 05.11.2015 med
idrettskretsene og særforbundene. Denne evalueringen gav i all hovedsak positive
tilbakemeldinger fra møtedeltakerne.
Vedtak:
1. Det etableres en redaksjonskomité for særforbundene og en redaksjonskomité for
idrettskretsene som involveres i planleggingen av fellesaktiviteter mellom NIF, SF og
IK.
2. I tillegg til NIFs årlige Ledermøte i juni, planlegges det to felles plenumsmøter – kalt
«Styrelederforum» - for politisk ledelse i NIF, særforbundene og idrettskretsene hvert
år i mars og november.
3. Det legges opp til to dialogmøter mellom Idrettsstyret og Særforbundene – kalt
«Særforbundsledermøter» - hvert år i april og september.
4. Det legges opp til to dialogmøter mellom Idrettsstyret og Idrettskretsene – kalt
«Idrettskretsledermøter» - hvert år i april og september.
5. Det legges opp til et grunnleggende idrettspolitisk skoleringstilbud – kalt
«Styreledeskolen» - hvert år i slutten av august.

Sak 43: Implementering av Olympic Movement Code on Prevention on Manipulation of
Competitions
NIFs juridiske sjef, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken.
Som et ledd i IOCs arbeid med å beskytte rene utøvere og idrettens integritet, vedtok IOC
8. desember 2015 en egen kode mot manipulering av konkurranser; «Olympic Movement
Code on the Prevention of the Manipulation of Competitions» («koden»). Formålet med
koden er å harmonisere arbeidet mot kampfiksing gjennom et felles regelsett.
Koden er gitt med hjemmel i Det olympiske charter. NIF er forpliktet til å inkorporere kodens
bestemmelser, men kan innføre strengere regler enn det koden fastsetter. Reglene forbyr
manipulasjon av idrettskonkurranser, men også nært tilknyttede handlinger omfattes, f.eks.
forbud mot å dele fortrolig informasjon om en idrettskonkurranse der slik informasjon kan
brukes til pengespill, og forbud mot pengespill på egen idrett.
Implementeringen vil gjennomføres gjennom midlertidige lovendringer som må vedtas av et
enstemmig Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 1-5, og vil få virkning for hele norsk idrett.
Idrettsstyret vedtok i denne omgang å slutte seg til koden, men at det, etter en behandling i
lovutvalget, søkes å implementere regelverket i IS-møte 7 (2015-2019) før Ungdoms-OL, slik
at regelverket kan håndheves under lekene
Vedtak:
Idrettsstyret slutter seg til «Olympic Movement Code on the Prevention of the Manipulation of
Competitions», og vil foreta de nødvendige organisasjonsmessige tilpasninger for å sikre
etterlevelse og håndheving.

Sak 44: Oppfølging av IPD (2015-2019) pkt. 7.1.5 a)
NIFs juridiske sjef, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken.
IPD (2015-2019) har under punktet «Helse, sikkerhet og antidopingarbeid» fastsatt følgende
delmål: «Idrettsstyret skal ta initiativ til en avklaring av hva som er tilfredsstillende
ivaretakelse av sikkerhet og helse innenfor særidrettenes trenings- og konkurranseaktivitet.»
Idrettsstyret vil måtte vurdere dette både i forbindelse med søknad om godkjenning av nye
Idretter, og for idretter som allerede er godkjente.
Det foreligger i dag ingen klare kriterier ved vurderingen av hvilke idretter som er akseptable
innenfor NIF. NIFs lov gir imidlertid anvisning på noen vurderingstemaer.
Idrettsstyret var enige i at det skal nedsettes en arbeidsgruppe, som skal fremlegge et forslag
til en avklaring som etterspurt i IPD, og at man i dette arbeidet søker å ivareta mest mulig
kompetanse fra de omfattende prosessene som har vært rundt boksing og proffboksing i
Norge, dialogen med kampsportene generelt, samt pågående dialog med skyttermiljøet.
Idrettsstyret gav arbeidsgruppen mandat til å supplere med representanter som kan styrke
gruppens faglige arbeid fra et politisk særforbundsnivå.

Vedtak:
Det nedsettes følgende arbeidsgruppe som skal følge opp IPD (2015-2019) pkt. 7.1.5 a):
- Oddvar Johan Jensen, 2. visepresident, NIF, leder
- Marit Roland Udnæs, styremedlem, NIF
- Geir Johannessen, ass. organisasjonssjef, NIF
- Henriette Hillestad Thune, juridisk sjef, NIF
- Martin K. Nielsen, rådgiver, Norges Kampsportforbund
- Arild Groven, generalsekretær, Norges Skytterforbund
- Terje Hauge, dommersjef, Norges Fotballforbund
- Bjørn Lauritzen, organisasjonssjef, Vestfold Idrettskrets
I tillegg kan arbeidsgruppen supplere med representanter som kan styrke gruppens faglige
arbeid fra et politisk særforbundsnivå.
Arbeidsgruppen skal rapportere til Presidentskapet gjennom generalsekretæren mht. endelig
angivelse av mandat, og fremlegge forslag til en avklaring for Idrettsstyret for behandling på
Ledermøtet 2016.

Sak 45: Avtale om rett til fritidsaktivitet
NIFs utviklingssjef, Anja Veum, innledet til saken.
Regjeringas strategi mot barnefattigdom 2015 – 2017 «Barn som lever i fattigdom» ble
lansert 06.05.2015. Seks statsråder (fra BLD, HOD, ASD, KD, KMD og KUD) står bak
strategien, som inneholder 64 ulike tiltak. Dei idrettsspesifikke tiltaka er: Tiltak 32: Tilskudd
til lokale lag og foreninger, som er LAM-midlene, Tiltak 34: Inkludering i idrettslag
(Tilskuddsordningen NIF forvalter for KUD) og Tiltak 54: Minoritetsjenter og
idrettsdeltakelse (Forskningsprosjekt som oppfølging av «Kom igjen, jenter»).
Idrettsstyret sluttet seg til at NIF i sitt svar til BLD skal vektlegge følgende:
 Være tydelige på det felles målet NIF og regjeringa har om at alle barn og unge skal
kunne delta i fritidsaktivitet/idrett, og gi vår tilslutning til initiativ og avtaler som
fremmer dette.
 Uttrykke tydelig skepsis til BLDs indikasjon om at LAM-ordninga skal brukes til
å sikre at alle idrettslag har økonomi til å dekke egenkostnader for barn og unge i
familier, som ikke har eller ser seg råd til å dekke dette.
 Gjenta vårt tidligere budskap om at det er behov for lokale ordninger med lav terskel
der idrettslag i samarbeid med Nav/kommune kan finne ressurser til å sikre at barn og
unge, som elles ville slutta grunna familieøkonomi, kan fortsette med idrett.

Vedtak:
Idrettsforbundet stiller seg positiv til intensjonen til regjeringens forslag om at alle barn skal
ha rett til en fritidsaktivitet, men kan ikke støtte avtaleteksten i nåværende form om at
idrettens bidrag på dette området skal dekkes under LAM. NIF vil melde dette tilbake til BLD
i formell innspillsrunde 01.02.2016.

Sak 46: Spillemidler til utstyr
Idrettspresidenten innledet til saken.
NIF har mottatt et brev fra Kulturdepartementet (KUD) datert 17.11.2015, hvor KUD ber NIF
foreta en vurdering av prøveordningen relatert til prepareringsutstyr for langrennsløyper
basert på idrettens erfaringer fra prøveperioden.
NIF registrerer at det er svært stor søknad om støtte til kjøp av prepareringsutstyr.
Søknadsbeløpet var 18,6 millioner kroner i 2013, og det har ligget på i overkant av 13
millioner kroner de to siste årene.
I høringsprosessen som NIF har tilrettelagt blant alle særforbundene og idrettskretsene, svarer
flertallet at de ønsker at prepareringsutstyr skal få tilskudd også i framtiden, men flere
uttrykker bekymring over at tilskuddsprosenten er redusert, og at det kan vanskeliggjøre
nødvendige innkjøp for mange, spesielt mindre klubber i andre særforbund. Skiforbundet selv
påpekte i høringen at rundt 80 prosent av deres klubber kjører løyper på dugnad, og at
klubbene her gjør en viktig jobb, som mange grupper også utenfor idretten har glede av.
Idrettsstyret pekte på at selve grunnfinansieringen av ordningen med spillemidler til utstyr bør
styrkes.
Vedtak:
NIF anbefaler at det skal kunne søkes om spillemidler til kjøp av prepareringsutstyr for
langrennsløyper.
NIF anbefaler at KUD tilfører utstyrsordningen nødvendige midler, slik at tilskuddet igjen
dekker rundt 33 prosent av utstyrskostnaden.

Sak 47: Utvidelse og oppgradering av Bardufosstun Idrettssenter
Generalsekretæren innledet til saken, med ref. til generalsekretærens orientering i
idrettsstyremøte nr. 5 (2015 – 2019).
Bardufosstun idrettssenter er eid av NIF. NIF har opprettet et heleid aksjeselskap,
Bardufosstun AS, som står for driften.
Det har vært en betydelig utbygging av idrettsanlegg i nærheten av Bardufosstun de siste
årene. De nye anleggene vil etter alt å dømme føre til at flere idrettslag ønsker å legge
treningssamlinger til Bardufoss, og det vil trolig bli arrangert flere konkurranser i området.
Det har vært en stor økning i etterspørsel etter overnattingskapasitet de senere årene. Antall
gjestedøgn er økt med 19,5 prosent på to år og Bardufosstun forventer en videre økning,
spesielt på antall idrettsdøgn.
Bardufosstun har hatt en god økonomisk utvikling senere år, og har levert et positivt

driftsresultat når det årlige driftstilskuddet hensyntas. Driftstilskuddet fra NIF har vært gitt
dels for at Bardufosstun skal kunne tilby idrettslagene billigere overnatting og dels som et
vedlikeholdstilskudd til bygnings- og eiendomsmassen.
Det er generalsekretærens vurdering at en utvidelse av overnattingskapasiteten og en utvidelse
og oppgradering av øvig sentral bygningsmessig infrastruktur er en riktig investering i kraft
av vårt eierskap av eiendommen og virksomheten med henblikk på den regionale satsing i
Nord-Norge. Usikkerhetene er på det nåværende tidspunkt spesielt knyttet til størrelsen på et
eventuelt spillemiddeltilskudd. Skulle NIF på et tidspunkt trekke seg ut av eierskapet på
Bardufosstun, vil NIF måtte påregne tilbakebetaling av investerte og tildelte spillemidler (per
i dag ca. 11 millioner kroner).
Idrettsstyret understreket at det til grunn for en videre satsing fra NIFs side, må være en
regional vilje fra de tre nordligste idrettskretsene til å stille seg hundre prosent bak en
videreutvikling av Bardufosstun. Generalsekretæren vil derfor ta initiativ til å innhente
bekreftende synspunkter fra de tre nordligste idrettskretsene i så måte.
Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret i saken.
Vedtak:
Idrettsstyret tok generalsekretærens gjennomgang av virksomheten ved Bardufosstun til
orientering. Generalsekretæren arbeider videre med utviklingsprosjektet og kommer tilbake
til saken når nærmere utredninger er gjennomført.

Sak 48: Oppfølging av idrettstingsvedtak vedr. høydehusvedtak og kunstig tilførsel av
oksygen
Idrettspresidenten innledet til saken.
På Idrettstinget i Trondheim i 2015, ble det fattet to vedtak knyttet til høydehus; ett knyttet til
muligheten for å åpne for begrenset bruk av høydehus og ekstra tilførsel av oksygen i regi av
Olympiatoppen (dette ble nedstemt), og ett om at NIF skal arbeide for et internasjonalt
forbud, som tilsvarer det norske forbudet vedtatt av Idrettstinget 2003 (dette ble enstemmig
vedtatt).
Særlig på bakgrunn av hendelser i finsk langrennssport denne vinteren, har spørsmålet om å
jobbe for et internasjonalt forbud mot høydehus og kunstig tilførsel av oksygen blitt betydelig
aktualisert.
Idrettsstyret understreket at det er den etiske siden ved dette spørsmålet som er viktigst, men
det eksisterer også medisinske aspekter ved sakskomplekset som er av betydning.
Videre tok Idrettsstyret til orde for at saken bør løftes til debatt i det offentlige rom, og at
problemstillingen nå løftes formelt inn av NIF mot IOC og WADA.

Vedtak:
1. Idrettsstyret skal arbeide for å følge opp vedtak nr. 78 fra Idrettstinget 2015 om å
arbeide for et generelt internasjonalt forbud mot bruk av høydehus og kunstig tilførsel
av oksygen og andre gasser, som tilsvarer det norske forbudet vedtatt av Idrettstinget
2003, gjennom å rette en formell henvendelse til WADA og IOC i saken.
2. NIF skal samarbeide med Norges Skiforbund med tanke på å støtte et forbud mot bruk
av høydehus og kunstig tilførsel av oksygen og andre gasser innenfor skiidrettene
organisert under FIS.

Sak 49: Vurdering av tre samarbeidsprosjekter
Idrettspresidenten innledet til saken.
Idrettsstyret har bedt generalsekretæren gjennomføre en vurdering av tre konkrete prosjekter
før man tar stilling til prosjektenes relevans som fellesprosjekter for idretten, samt hvordan
disse eventuelt skal gjennomføres:


Prosjekt 1: «Markedsarbeid». Tilrettelegge og bidra til utvikling av særforbundenes
egen kompetanse i å utvikle, formidle og tilrettelegge for inntektsbringende og
aktivitetsskapende avtaler. Rådgiver- og tilretteleggerrollen bør være den primære
fellesfunksjonen.
 Prosjekt 2: «Idrettskanalen». Bidra til at en større del av særforbundenes
idrettsaktiviteter gis plass i mediene. Produsere, publisere og kringkaste medieinnhold.
 Prosjekt 3: «Event Norway». Bidra til at Norge regelmessig blir arrangør av
internasjonale mesterskap, større konkurranser og stevner gjennom profesjonelt
tilrettelagte søknadsprosesser.
NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte om de prosessene som nå har vært
gjennomført administrativt i den bredt sammensatte arbeidsgruppen som har jobbet med disse
spørsmålene. Det fremkommer to hovedkonklusjoner fra dette arbeidet:
- Det er et ønske om å starte i mindre skala, og gjøre nye vurderinger etter et år.
- Det er ikke hensiktsmessig å etablere selskaper på områder hvor idretten eier innhold
og kompetanse.
Idrettsstyret understreket at særforbundene selv må prioritere midler til dette over post 2 –
dette har den ovennevnte arbeidsgruppen med særforbundsrepresentanter selv foreslått.
Videre ble det understreket av Idrettsstyret at det er svært viktig at NIF ikke inngår i
avtalemessige bindinger som gir NIF økonomisk risiko.
Vedtak:
1. Idrettsstyret anbefaler at det etableres:
a) en felles markedsressurs for særforbundene
b) et samarbeid relatert til å øke publiseringsgraden for flere idretter.

c) et samarbeide om å vinne internasjonale idrettsarrangementer til Norge
2. De tre innsatsområdene anbefales utviklet som et fellestjenestetilbud basert på
grunnfinansiering hentet fra relevante poster.
3. Idrettsstyret inviterer særforbundene til dialog om en grunnfinansiering over post 2.

Sak 50: Endring av forskrift om medlemsregister
NIFs juridiske sjef, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken.
Det foreligger i dag en medlemsforskrift som er vedtatt av Idrettsstyret med tilhørende
veileder. Det har vist seg at det er behov for å kunne ha et regelverk på dette feltet som både
gir mer fleksibilitet enn dagens ordning, og der det kan vedtas utfyllende bestemmelser som
ikke kun er av veiledende karakter. Dette innebærer at dagens forskrift ønskes erstattet av en
kort forskrift, og at Idrettsstyret samtidig gir Presidentskapet fullmakt til å vedta utfyllende
regler til forskriften, etter at disse har vært behandlet av lovutvalget.
Forskriften vil etter dette kun inneholde det som er helt sentrale plikter for et idrettslag, uten
at det i forskriften gis noen ytterligere utfyllende informasjon. Dette vil i stedet fremgå av de
utfyllende reglene til forskriften.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok de foreslåtte endringene i «Forskrift om idrettens medlems- og
organisasjonsregister», jf. NIFs lov §§ 10-5 og 10-2(3).

Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret


YOG 2016
Generalsekretæren orienterte om status i arbeidet med Ungdoms-OL 2016 på
Lillehammer. Det er forventet et betydelig antall IOC-medlemmer til arrangementet.
I IS-møte 7 (2015-2019) vil NIFs gjesteprogram og øvrige representasjonsoppgaver
bli gjennomgått i detalj.
NIFs ansvarsområder innenfor fakkelstafett, kommunikasjonsarbeid, Learn & Share
og hospitalityprogram fungerer meget godt.



Regentjubileet
25-årsjubileet for Kongen og Dronningen som regenter i Norge, søndag 17.01.2016,
ble en stor suksess. Det ble arrangert en vinteridretts- og aktivitetsdag på Slottsplassen
og i Spikersuppa.
NIF hadde hovedansvaret for den totale leveransen på Slottsplassen denne dagen, med
god hjelp fra Skiforeningen, UD, Oslo kommune, Skiforbundet, Skiskytterforbundet,
Skøyteforbundet, Snowboardforbundet, Håndballforbundet og Fotballforbundet.

Totalt besøkte rundt 100.000 personer Slottsplassen denne dagen, og det var et stort
presseoppbud, både fra inn- og utland.
Ungdoms OL-fakkelen ble også paradert, blant annet av Prins Sverre Magnus sammen
med en av våre store OL-helter, Bjørn Dæhlie.



Nytt fra IOC
IOC- og idrettsstyremedlem, Gerhard Heiberg, orienterte Idrettsstyret om strukturene
og de sentrale organisasjonene i internasjonal idrett. Han gav også en innføring i IOCs
modell for fordeling av organisasjonens inntekter til idretten verden over (93 % av
IOCs inntekter kanaliseres tilbake til idretten).
Heiberg gav også en status for fremtidige OL-arrangører, herunder Rio 2016 og
PyeongChang 2018.



Prosess vedr. dopingsaker
NIFs 1. visepresident, Kristin Kloster Aasen, gav Idrettsstyret en grundig innføring i
prosessene knyttet til hvordan dopingsaker håndteres formelt i Norge.



Oppfølging av tiltaksplan mot doping
Idrettsstyret (2011-2015) vedtok en tiltaksplan mot doping. I IS-møte nr. 5 sak 32
pkt.2, I) (2015-2019) ble tiltaksplanen på nytt diskutert, og det ble skissert et forløp for
oppfølging av arbeidet med tiltaksplanen mot juni 2016, med styrebehandling i august
2016. Temaet ble deretter diskutert i Presidentskapsmøtet 22. januar, som anbefaler at
det opprettes en mindre kjernegruppe, som innkaller andre relevante personer ved
behov. Denne kjernegruppen består av Kristin Kloster Aasen, 1. visepresident i NIF,
Rune Andersen, én representant fra Antidoping Norge og Henriette Hillestad Thune,
juridisk sjef, NIF.
Det første temaet gruppen vil se nærmere på knytter seg til felles kjøreregler for
behandling av dopingsaker fra mistanken oppstår og til saken er endelig behandlet,
samt hva man gjør med personer etter at de har ferdigsonet sin dopingdom.



Spillemidler 2016 til idrettsorganisasjonen
NIFs økonomisjef orienterte i denne saken i forbindelse med IS-sak 41 (2015-2019).
NIF ble i statsråd 18. desember 2015 tildelt kr 660 000 000 fra spillemidlene til
idrettsformål for 2016.
Tilskuddet fordeler seg på følgende rammeposter:
Post 1 Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt: 135 mill. kroner
Post 2 Grunnstøtte særforbund:
237 mill. kroner

Post 3 Barn, ungdom og bredde:
Post 4 Toppidrett:
Totalt:



153 mill. kroner
135 mill. kroner
660 mill. kroner

Inkludering i Idrettslag 2016
NIFs økonomisjef orienterte i denne saken i forbindelse med IS-sak 41 (2015-2019).
NIF ble for 2016 tildelt 13,5 mill. kroner i tilskudd til ordningen Inkludering i
idrettslag gjennom fordelingen av overskuddet i Norsk Tipping AS til idrettsformål for
2015. KUD åpner nå for at Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord og Sandnes også blir
en del av ordningen fra og med 2016.
Tildelingen for 2016 er 2 mill. kroner høyere enn for 2015, og tilsvarer det beløpet
NIF søkte om.



Vare- og tjenestemomskompensasjon 2015
NIFs økonomisjef orienterte i denne saken i forbindelse med IS-sak 41 (2015-2019).
Totalt får norsk idrett nå tilført 455 537 928 kroner basert på regnskapsåret
2014. Det er en økning på ca. 9,2 millioner kroner fra forrige
momskompensasjonsutbetaling.
Idrettslagene får 327,5 millioner kroner til fordeling. Dette er 11 millioner kroner mer
enn året før.
For særforbundene er tildelingen på 66,2 millioner kroner, på toppen av de 18,3
millionene som særkretser/regioner har mottatt. NIF får 19,1 millioner kroner i
kompensasjon. Idrettskretsene får 8,5 millioner kroner.



Endring i knockoutforskriften
NIFs juridiske sjef, Henriette Hillestad Thune, orienterte i saken.
KUD har hatt to høringer ute på ulike endringer i knockoutforskriften. Den ene
omhandlet opprettelsen av en egen klagenemnd. Alle klager over avgjørelser fattet av
Godkjenningsnemnda foreslås flyttet fra departementet selv, til en egen nemnd. NIF
har støttet dette.
Den andre høringen omfattet ulike endringsforslag. NIF har, sammen med tre av
kampsportforbundene, i vårt høringssvar særlig fremhevet at ingen andre enn WADA
har kompetanse til å godkjenne antidopingregelverket, at kun ansvarlige
organisasjoner som er registrert i Organisasjons- og frivillighetsregisteret bør få
godkjenning, og at det må kreves at søker har et regelverk på plass mot kampfiksing.

Videre gjentas det at det er behov for en større revisjon av forskriften, som ivaretar de
ulike kampidrettenes egenart og risikoprofil.



Stortings- og sametingsvalget 2017
Leder av NIFs idrettspolitiske avdeling, Per Tøien, orienterte i saken.
NIFs administrasjon har begynt det forberedende arbeidet med fanesaker for
stortings- og sametingsvalget i 2017. Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av
fire organisasjonssjefer, som sammen med representanter fra NIFs idrettspolitiske
avdeling, utarbeider et forslag til fanesaker for stortings- og sametingsvalget i 2017.
Idrettsstyret sluttet seg til at arbeidsgruppens forslag til fanesaker, med idrettsstyrets
innspill, og dette blir sendt på høring i organisasjonen. Deretter kommer
generalsekretæren tilbake med saken for endelig idrettspolitisk behandling i
Idrettsstyret.
Forslagene til fanesaker er:
- En milliard årlig til breddeanlegg i hele Norge.
- Fjern skattlegging av frivillighet.
- Støtt idrettslagene



Special Olympics
Idrettspresidenten orienterte i saken. Det vil bli orientert nærmere i denne saken i neste
styremøte. NIF vil få besøk fra Special Olympics International under Ungdoms-OL.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte 6 (2015-2019) kl. 1600.
Neste møte i Idrettsstyret avholdes på Lillehammer 11.02.2016.

