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BESLUTNINGSSAK
Sak 66/12-14 SØKNAD OM EKSTRAORDINÆRT TILSKUDD FOR OPPLYSNINGSARBEID OM

IDRETTENS MOTSTAND FOR SØKNAD OM VINTER-OL/PL I OSLO 2022
Troms idrettskrets (TIK) er del av et mindretall i norsk idrett som er i mot at Norges idrettsforbund
skal søke om OL/PL i Oslo 2022. Ledermøtet i Sandefjord i mai/juni i år, hadde ikke myndighet til å
endre på ting-vedtaket fra 2012.
Norges idrettsforbund (NIF) opplyser at de vil bruke 3,0 millioner kroner av sin oppstarte egenkapital
på ensidig kommunikasjon for å vinne et JA-flertall ved folkeavstemmingen i Oslo 9. september i år.
Vi ser det som et viktig demokratisk prinsipp at myndighetene legger til rette også økonomisk, for at
det er mulig å få fram det som er av motargumenter når en så viktig sak skal avgjøres. Selv om
folkeavstemmingen ”bare” er rådgivende.
STIKKORD OM ARGUMENTASJON MOT OL /PL I OSLO2022 SOM VI MENER ER VIKTIGE Å FÅ FREM
Generelt at argumentasjon for trekking av OL2018 ikke lengre har gyldighet:
-Etterslepet på utbetaling av spillemidler er i løpet av de siste årene økt.
-Det er fortsatt stor mangel på idrettsanlegg for barn og ungdom i hele landet.
-Et nytt OL, hvor en i landet det arrangeres, vil kreve så store samlete ressurser, at det vil gå ut over
samfunnets muligheter og ressursgrunnlag for satsing på idrett i øvrige deler av landet i flere år
framover.
-Nord-Norge er ikke tilgodesett med en eneste krone som kompensasjon for at søknaden for
Tromsø2018 ble trukket.
NIF har ressurser til å iverksette en slik kampanje for å få et JA-flertall ved folkeavstemmingen i Oslo
9. september. Pengene hentes av egenkapitalen, og vil utgjøre mer en 10% av denne. NIF er
utelukkende finansiert av offentlige midler. Finansieringskilden til NIFs påbegynte
kommunikasjonskampanje er derfor akkurat den samme som de midler vi nå søker om, selv om NIFs
midler har stått på bankkonto i noen år.
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Et hvert velfungerende demokrati ser behovet for å få fram en balansert informasjon til velgere i
viktige samfunnsspørsmål. Et eksempel er da Stortinget besluttet å søke om medlemskap i EU.
Samtidig fikk organisasjoner som arbeidet mot EU-medlemskap økonomisk støtte til å drive en NEIkampanje.

Vedtak:
TIK søker Kulturdepartementet om inntil 3,0 millioner kroner for å kunne lede og gjennomføre en
opplysningskampanje med argumenter mot et OL/PL i Oslo 2022.
4 styremedlemmer stemte for, 3 stemte imot.
Protokolltilførsel fra nestleder Kirsti Skog:
Nestleder vil påpeke at behandlingen av saken ikke er akseptabel. Slike saker bør behandles i et
tilstedeværende styremøte, eventuelt i et telefonmøte der saken kan diskuteres muntlig.

Sylvi Ofstad, organisasjonssjef
referent
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