
Referat

NORGES
IDRETTSFORBUND
Oppland idrettskrets
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Møte i: Idrettskretsstyret i Oppland IK
Møte nr.: 13/16-18.
Tid/sted: Tirsdag 7.11.2017 kl. 20:00-21:00, telefonmøte.
Møtt: Brørby, Murud, Fløgum, Brufladt, Nyhus, Nordhagen og Skjærvik.
Forfall: Løberg, Støve og Ramsrud
Fra adm.: Svellet og Stubrud.
Kopi: Sigbjørn Johnsen, Marit Roland og Sondre Gullord fra Idrettsstyret,

kontrollkomiteen.

Berit innkalte til et telefomøte for å avstemme styrets syn på bakgrunn av siste dagers
mediaoppmerksomhet rundt framleggingen av reiseregninger i NIF. Berit og Tore skal delta
på styrelederforum på Ullevål onsdag 8.11 med følgende agenda;

Hovedtema

Modernisering og andre sentrale idrettspolitiske spørsmål.
Program:

Tid Tema

12:15 Enkel lunsj i møtelokalet.

12:45 Tilstanden i norsk idrett.

13:00
Oppfølging av Åpenhetsutvalgets anbefalinger. Skal vi omgjøre ledermøtet til et ekstraordinæ
ting?

14:15 Likestillingen i norsk idrett. Tilstand og utfordringer.

15:15
Hvordan håndterer særforbundene uforutsette og krevende hendelser? Norges Skiforbund
presenterer sine erfaringer og oppfølging blant annet av granskningsutvalgets rapport.

16:15 Moderniseringen av norsk idrett — utfordringer og muligheter.

17:45 Oppsummering.
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Saksliste:
109/16-18 Situasjonen i NIF, tillit og ledermøte på onsdag 8.11.
Berit er intervjuet på Oplandsradioen og i OA og utfordret på hvorvidt 01K fortsatt har tillit til
Idrettspresidenten og sittende idrettstyre.
Berit ønsket å diskutere og avstemme med øvrig styre både med tanke på uttalelse i media
men først og fremst i forhold til agendaen på styrelederforumet på Ullevål den 8.11.

Saken ble grundig diskutert i styret og alle hadde ordet flere ganger til saken.

Vedtak: 

Styret i 01K ønsker ikke ta initiativ eller støtte eventuelle initiativ til endringer i NIFs ledelse
på dette tidspunkt. Leder og styre er valgt på Idrettstinget i 2015, det meste av det
kritikkverdige som er framkommet i media så langt er fra før 2015 og sittende styre og
president har tatt endringsgrep og er i nødvendig prosess. Dette endringsarbeidet må få
virke.

Samtidig mener OIKs styre at det kan åpnes for at vårens ledermøte omgjøres til
ekstraordinært idrettsting for å foreta nødvendige lovendringer og eventuelt andre
påkommende saker som ikke kan vente til ordinært Idrettsting i 2019.

Referat
Tore Stubrud.
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