
Idrettens hus, 24. oktober 2019

Åpen time fra Idrettsstyremøte nr. 4



A. Oppfølging av protokoll fra idrettstinget

B. Idretten skal

C. Innspill til idrettsmeldingen

D. Nøkkeltallsrapport

E. Revisjon av forvaltningsordningene/overgangsordninger IK

F. Status digitaliseringsløftet

G. Internasjonale saker/møter

H. Fornyelse av garanti- nasjonalanlegg Kvitfjell

I. Lovnormer for organisasjonsledd

J. Komitè for NIFs utmerkelser

Agenda



24. oktober 2019

Sak 29: Oppfølging av protokoll  fra idrettstinget

Prosess og mandat for veien videre 
v/idrettspresident Berit Kjøll



Moderniseringsprosjektet- retningsmål 
og tilknytningsformer



Retningsmål 1: Norsk Idrett skal være den fremste til å sette 
idrettspolitisk dagsorden. Samlet opptreden skal styrke 
gjennomslagskraften overfor politiske myndigheter sentralt, 
regionalt og lokalt.

Strategiske tiltak:

- Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert behov for 
tydeliggjøring av roller og ansvar er i sluttfasen. Planlagt 
fremlagt som egen sak for neste idrettsstyremøte i november.

- Arbeidsgruppe som skal utrede møteplasser og 
valgprosesser. Status: Arbeidsgruppen er i gang. 
Utredninger og forberedelser for videre diskusjoner på 
ledermøtet i november. 

Retningsmål 1



Retningsmål 2: Sikre økt kompetanse og utvikling til 
særidrettene ved å stimulere til utstrakt administrativt 
samarbeid mellom særforbundene, blant annet ved å 
vurdere opprettelse av særforbundsallianser, eller andre 
samarbeidsformer. 

Strategiske tiltak:

- Redusere belastning knyttet til rapportering. 
Status: Gjennomført kartlegging av dagens 
rapportering og identifisert potensiale for redusert 
belastning gjennom særlig digital løsning for innsikt og 
analyse. 

- Endring av forvaltningsordningene: egen vedtakssak 

Retningsmål 2



Retningsmål 3: Klargjøring av 
ansvarsforhold og rapporteringslinjer mellom 
idrettskretsene og NIF.

Strategiske tiltak :

- Etablering av teamorganisering for 
utvalgte områder. Status: Planlagt oppstart 
med alle teamene i 2019. 

Retningsmål 3



Vedtak: Idrettsstyret skal i neste tingperiode utrede ulike medlemskaps- og tilknytningsformer i 
norsk idrett og i den forbindelse kunne igangsette prøveordninger der det dispenseres fra krav i 
NIFs lov. NIF og særforbundene skal ha en grundig evaluering av piloten i god tid før neste 
Idrettsting.

Strategiske tiltak:

• Nedsatt arbeidsgruppe som skal utrede alternative tilknytningsformer. Arbeidsgruppen 
er sammensatt med representanter fra særforbund som har opplevd utfordringer med 
dagens tilknytningskrav, Mål: igangsette prøveprosjekt andre kvartal 2020.

• Brettforbundets forsøksordning med direkte medlemskap i et nasjonalt idrettslag 
videreføres. Bedriftsforbundet og Danseforbundet vil mest sannsynlig søke om prøveordninger for 
det samme. Planlegger en evaluering av disse ordningene i første kvartal av 2021.

Enklere tilknytningsformer 

– oppfølging av vedtak Idrettstinget 13.11



Økt ung medbestemmelse



Styrer i særforbund og idrettskretser skal ha minst ett styremedlem under 26 år på 
valgtidspunktet.

Idrettspolitisk arena for unge styremedlemmer i særforbund og idrettskretser fra 
2020.

Nedsette arbeidsgruppe for økt ung medbestemmelse:

• Evaluere dagens tiltak i NIF, særforbund og idrettskrets.

• Hente inn erfaring fra relevante organisasjoner i Norge/Skandinavia.

• Anbefale fremtidige tiltak for NIF, SF, IK.

• Utredningsrapport med anbefalinger fremmes til behandling til 
Idrettsstyrets møte 18-19 mai 2020

Vedtak fra idrettstinget:



• Elisabeth Faret (Idrettsstyret)

• Sebastian Henriksen (Idrettsstyret)

• Otilie Næss (Finnmark IK – styremedlem)

• Cidi Nzita (Friidrettsforbundet – Ungdomsutvalget til Friidrettsforbundet) 

• Cecilie Kappelslåen (Studentidrett – visepresident )

• Vegard Rangsæter (Idrettsfaglig konsulent - Møre og Romsdal IK)

• Anna-Maria Strittmatter (førsteamanuensis ved NIH, visepresident Brettforbundet, 
har skrevet PhD om unge ledere under Ungdoms-OL)

• Mads Andreassen (NIF ansatt)

Arbeidsgruppens sammensetning



Saker som krever handling fra offentlige 
myndigheter 



• Systematisk arbeid over tid

• Kontinuerlig jobbing med å styrke 
NIFs posisjon

• Bygge relasjoner og allianser

• Prioritere

Overordnet



• Doping 

• Anlegg - flere saker

• Vare- og tjenestemoms

• Pengespillmodellen

• Barrierer

Enkeltsakene



• Vurder nytte i forhold til 
realisme/kostnad

• Bruk mest ressurser på saker det 
er realistisk å få gjennomslag for

Mulig modell for prioriteringer



Vedtak:

1. Idrettsstyret ba generalsekretærens iverksette de fremlagte 
planene for oppfølging av saker fra Idrettstinget 2019 knyttet til:

✓ Moderniseringsprosjektet (retningsmål og enklere 
tilknytningsformer)

✓ Økt ung medbestemmelse

✓ Saker som krever handling fra offentlige myndigheter

2. Idrettsstyret ba generalsekretæren utarbeide en langsiktig plan 
for myndighetskontakt, med viktige milepæler, hvilke saker som 
skal prioriteres, hvordan man skal jobbe for å oppnå resultater.

Oppfølging av protokoll fra Idrettstinget 2019



Sak 25: Idretten skal
v/idrettspresident Berit Kjøll

24. oktober 2019



Idretten vil!

Fireårig plan

«Livslang 

idrett»

Fireårig plan 

«Bedre 

idrettslag»

Fireårig plan

«Bedre 

toppidrett»

Fireårig plan

«Flere og 

bedre anlegg»

Søknad om spillemidler

Vedtatt av 

idretts-

tinget

Vedtas av 

idrettsstyret

Idretten skal!

Øvrige vedtak

(modernisering)
+

Statens mål

Prioriteringer i idrettsorganisasjonen



• Antall høringssvar: 28

• Mange gode tilbakemeldinger i dokumentet

• Flere forslag til presiseringer  i tekst er tatt inn

• Enkelte nye indikatorer er fremmet, dette tas med

• Mange av innspillene er relevante på nivået handlingsplaner. 

Hva mener organisasjonen? 



Plan er vedtatt av forrige idrettsstyret, kun 
oppdatert administrativt i henhold til 
Idrettstingets vedtak.

Inneholder:

• Tre mål

• Tre strategier

• 19 tiltak

• En beskrivelse av ansvarsområdene til 
NIF/IK/IR/SF

Flere og bedre idrettsanlegg



Vedtak:

Idrettsstyret ga innspill til «Idretten skal» og 
ba generalsekretæren komme tilbake med 
reviderte strategier og tydelige, overgripende 
indikatorer til idrettsstyremøte nr. 5, 20-21. 
november 2019. 

Idretten skal!



Sak 26: Innspill til idrettsmeldingen
v/ Idrettspresident Berit Kjøll



• Idrett og begrepet 
idrettsformål

• Idrettens samfunnsbidrag

• Bærekraftig utvikling

• Nye aktiviteter og 
samfunnstrender

• Rammebetingelser

• Idrettsglede for alle

• Livslang idrett

• Bedre idrettslag

• Flere og bedre anlegg

• Bedre toppidrett

• Internasjonalt

• Antidopingarbeid

• Manipulering av 
idrettskonkurranser

Innspill på en rekke temaer



• Høring i organisasjonen med høringsfrist 4. desember

• Innspill vedtas 3. januar 2020

Prosess



Vedtak:

Idrettsstyret ba generalsekretæren sende 
utkast til NIFs innspill til idrettsmeldingen på 
høring i organisasjonen, med de endringer 
som fremkom i møtet. Høringsfristen settes til 
4. desember.

NIFs innspill til idrettsmeldingen



O-sak: Nøkkeltallsrapport 2018
v/generalsekretær Karen Kvalevåg

24. oktober 2019



• Vekst i ordinære IL fram til 2016, så reduksjon

• Antall særidrettslag øker, mens det blir færre fleridrettslag

• Stort fall i bedriftsidrettslag - opprydding

Antall idrettslag



• Antall medlemskap er økt med 75 000 på seks år

• To tredjedeler av veksten kommer fra kvinner

• Kvinneandelen økt til 41,2 prosent

• Kvinneandelen faller med økende alder

Medlemskap ordinære IL



• Styrket posisjon i viktigste målgruppe

Medlemskap barn og unge



Stor forskjell i idrettsdeltakelse mellom fylker



• Medlemstallene i bedriftsidretten faller betydelig

Bedriftsidretten



• Litt høyere vekst enn i medlemstall

• Økende kvinneandel

• Holder tritt med befolkningsveksten (-0,1 p,p)

Aktivitetstall



• Bedriftsidretten kommer i tillegg

Særforbund med mer enn 30.000 aktive



• Kvinneandelen økt med 0,2 p.p sist år

Styresammensetningen



• Styrene domineres av menn i aldersgruppen 36-50 år

• Fallende kvinneandel med økende alder

• Grei kjønnssammensetning opp til 50 år

Fordeling alder i styrer



• Kun en av fire er kvinner

• En av seks er kvinne i særforbundene

Styreledere i organisasjonsledd



• Svært lav kvinneandel

Administrative toppledere



• Stor vekst i antall kurstimer

Kurstimer



Antall kursdeltakere



Sak 27: Revisjon av forvaltningsordningene
v/generalsekretær Karen Kvalevåg

24. oktober 2019



Idrettstinget vedtok i 2015:

• Fullmakt til Idrettsstyret til å vedta endringer i 
forvaltningsordningene.

• Krav om evaluering i tingperioden.

• Krav om at fordelingsmekanismene skal, så langt det er mulig, 
være organisasjonsmessig nøytrale.

Oppdrag



Evalueringsprosess gjennomført. Rapport utarbeidet 24. oktober 2018; 

• Gjennomgående støtte til dagens faktabaserte forvaltning

• Liten støtte til søknadsbaserte ordninger

• Bred støtte til solidariske fordelingsprinsipper

• Ønske om klarere definisjoner av aktive, grener m.v

• Ønske om bedre kvalitet på datagrunnlaget

Evalueringsprosessen



Fase 1: Likebehandling 

• Presisere ‘aktive’, ‘idrettsgrener’, ‘organisasjonsmessig nøytralitet’

• Revidere ‘vekting’ av aldersgrupper og avklare grad av ‘solidaritet’ i 
ordningene.

• Høring før jul i 2019

• Behandle på Ledermøtet våren 2020

• Implementere fra 2021

Oppfølging fase 1: Likebehandling 



Fase 2: Fornying

• Avvente moderniseringsprosessen – oppstart 2021

• Utrede strukturelle endringer på overordnet nivå

• Følge opp retningsmål og skape økonomiske incentiver for å stimulere til 
administrativt samarbeid

• Forankre i organisasjonen i 2022

• Implementere i 2023

Oppfølging fase 2 – Fornying



Aktive 

• Få en lik og felles enhet som grunnlag for rapporteringen.

• Avgrenses til de som utøver idrettsaktiviteten.

Idrettsgrener

• Grenene er grunnlag for rapportering og tilskudd.

• Aktiviteter med stort slektskap er ikke egne idrettsgrener.

• Krav om selvstendig utøvergrunnlag og konkurransetilbud.

• Minstekrav til 1.500 aktive utøvere og 20 klubber. 

Definisjoner og avgrensinger



I dag avgjør internasjonale medlemskap organisering i Norge 
hvordan tilskudd skal beregnes for hver gren.

• Nøytralitet er å behandle alle likt

• Målet er å likebehandle alle godkjente idrettsgrener ved tildeling av alle 
aktivitetsrettede tilskudd

• Eventuelle satser for tilskudd til internasjonal representasjon skal 
beregnes separat

Organisasjonsmessig nøytralitet



• Idrettspolitisk viktig at fordelingen fremmer målene

• Perspektivet bør endres fra enkeltgrupper til et mål om livslang 
idrettsglede

• Stimulere alle aldersgrupper på en mer balansert måte

• Beholde unge som viktigst, men vekte alle barnetrinnene høyere enn i 
dag

Vekting av aldersgrupper



• Bred støtte til prinsippet om å fordele midlene slik man 
understøtter et mangfold av idretter.

• Betyr at verdien av hvert ekstra medlem synker etter hvert 
som den samlede medlemsmassen øker.

• Dagens modell er streng. Den marginale verdien av ett 
nytt medlem må vurderes og forankres på nytt.

Solidarisk fordeling



• Idrettsstyret vedtok generalsekretærens forslag til prosess for endring 
av forvaltningsordningene.

• Det henvises til idrettsstyrets protokoll for komplett gjengivelse av 
idrettsstyrets vedtak. 

Revisjon av forvaltningsordningene



1. Idrettsstyret vedtok generalsekretærens forslag til prosess for endring av 
forvaltningsordningene. En prosess som deler endringen i 2 faser:

a) Første fase iverksettes med 2021-fordelingen og vil ivareta hensynet til et mangfold av 
idretter, implementere visjonen om livslang idrettsglede i hele organisasjonen, sikre 
at tildelingene skjer med nødvendig organisasjonsmessig nøytralitet, og sikre at 
tildelingene bygger på et relevant, likt og sammenliknbart faktagrunnlag på tvers av 
særidrettene.

b) Andre fase skal bidra til en forvaltning som støtter oppunder retningsmål 2 innenfor 
modernisering (Retningsmål 2: «Sikre økt kompetanse og utvikling til særidrettene 
ved å stimulere til utstrakt administrativt samarbeid mellom særforbundene, blant 
annet ved å vurdere opprettelse av særforbundsallianser, eller andre 
samarbeidsformer»), og har oppstart etter at første fase er avsluttet.

Sak 27: Revisjon av forvaltningsordningene



2. Idrettsstyret besluttet følgende for fase 1:

a) Definisjonsendringer som sikrer likebehandling og presis rapportering:

i. Begrepet ‘aktiv’ i dagens rapporterings- og tildelingsordninger skal erstattes med begrepet 
‘utøver’. Med ‘utøver’ skal forstås en person som utøver en nasjonalt godkjent idrettsgren. 
Med ‘tilskuddsberettiget aktiv utøver’ menes en utøver som har gyldig medlemskap i et 
idrettslag og som regelmessig utøver den aktuelle idretten gjennom en sesong. Den aktive 
utøvelsen må kunne knyttes til den aktuelle sesongen og særidretten gjennom betalt 
treningsavgift, lisens, forsikring, startkontingent, eller tilsvarende.

ii. Tillitsvalgte, oppnevnte og ansatte skal registreres i separate register.

iii. Med ‘idrettsgren’ skal man forstå en internasjonalt godkjent idrett som er godkjent av 
Idrettsstyret, har et selvstendig utøvergrunnlag, har et eget nasjonalt konkurransetilbud 
med eget regelverk og norgesmesterskap, og representere internasjonalt med eget 
landslag. En ‘idrettsgren’ må ha minst 1.500 aktive utøvere og 20 medlemsklubber for å 
være ‘tilskuddsberettiget’. En idrettsgren kan ha mange disipliner, øvelser, konkurranse-
og mosjonstilbud uten at dette påvirker tildelingen.

Sak 27: Revisjon av forvaltningsordningene



2. Idrettsstyret besluttet følgende for fase 1:

b) Organisasjonsmessig nøytralitet

i. Idrettsstyret vedtar at tilskudd som er ment å understøtte 
aktivitetsutviklingen innenfor de godkjente idrettsgrenene fra 
01.01.2020 skal fordeles organisasjonsmessig nøytralt, dvs. ikke 
vektlegge ulik nasjonal eller internasjonal tilknytning eller 
organisering.

ii. Generalsekretæren bes innarbeide nødvendige satser som sikrer alle 
idrettsgreners deltakelse i formelle internasjonale organer for å 
ivareta særidretten og norsk idretts interesser.

Sak 27: Revisjon av forvaltningsordningene



2. Idrettsstyret besluttet følgende for fase 1:

c) Vekting av aldersgrupper og forståelsen av solidaritetsprinsippet

i. Følgende endringene har idrettsstyret besluttet å høre organisasjonen 
på:

Idrettsstyret vil foreslå at dagens modeller for vekting av 
aldersgrupper innenfor post 2 og post 3 justeres, slik at hensynet til 
sentralleddenes ansvar for oppfølging av innhold og verdigrunnlaget 
for en livslang idrettsglede stimuleres på en balansert måte.
Forslag:

Barn 0-5 år vekttall 1.

Barn 6-12 år vekttall 4.

Ungdom 13-19 år vekttall 6.

Unge voksne 20-25 år vekttall 3.

Voksne 26 år og eldre vekttall 1 (ikke i post 3-ordningen)

Sak 27: Revisjon av forvaltningsordningene



2. Idrettsstyret besluttet følgende for fase 1:

c) Vekting av aldersgrupper og forståelsen av solidaritetsprinsippet

i. Idrettsstyret vedtar at ‘solidaritetsprinsippet’ skal videreføres for å 
understøtte et mangfold av idretter, og innarbeides ved beregning av 
alle rammetilskudd som er ment å understøtte aktivitetsutviklingen, 
men at den marginale verdien på ett medlem vurderes.

Idrettsstyret vil legge fram spørsmålet om vekting av aldersgrupper 
og forståelsen av solidaritetsprinsippet for organisasjonen gjennom 
høsten 2019 og våren 2020, og vil høre Ledermøtet 2020 før man 
vedtar en justering av dagens forvaltningsordninger med virkning fra 
01.01.2021.

Sak 27: Revisjon av forvaltningsordningene



Sak 28: Overgangsordninger for tilskudd til IK
v/generalsekretær Karen Kvalevåg

24. oktober 2019



Tilskudd 2020 til
idrettskretsene



Spillemidler til idrettskretsene

• Vedta størrelsen på idrettskretsenes del av post 1

• MNOK 53,5 for 2020 (forutsatt at omsøkt beløp på 
spillemiddelsøknaden tildeles)

• Vedta prinsipper for fordelingen mellom kretsene

• Andel til de ulike tilskuddene

• Fordelingskriterier

• Vekting

• Vedta andel felleskostnader

• Vedta utbetalingsplan



 -  1 000 000  2 000 000  3 000 000  4 000 000  5 000 000  6 000 000  7 000 000  8 000 000

Totaltilskudd (Ramme- og Kompetanse- med reisetilskudd) 2019 og 
2020*

2020 2019



• Idrettsstyret vedtok generalsekretærens forslag overgangsmodell for 
tilskudd til idrettskretsene etter regionaliseringen. 

• Det henvises til idrettsstyrets protokoll for komplett gjengivelse av 
idrettsstyrets vedtak. 

Overgangsmodell for tilskudd over 

post 1 til idrettskretsene etter regionaliseringen



1. Fordelingen av tilskudd til idrettskretsene i 2020 er en overgangsordning som skal sikre 
organisasjonsleddene nødvendig kontinuitet og omstillingsmulighet i en periode med 
regionalisering og utvikling av en endret arbeidsfordeling i organisasjonen.

2. Den totale rammen for tilskuddene fastsettes i forbindelse med budsjettbehandlingen 
foran 2020 og forutsetter en budsjettramme som i Spillemiddelsøknaden for 2020. 
Samordnet rapportering fra 2018 legges til grunn der det ikke foreligger annet og nyere 
tallgrunnlag. Tilskuddsrammen disponeres slik:

a) De nye idrettskretsene opprettholder grunntilskuddet for hvert av de 
opprinnelige fylkene i overgangsåret. Rammen for grunntilskuddet settes 
til 22,8 millioner, og hvert grunntilskudd til kr. 1,2 millioner.

b) De nye idrettskretsene tildeles et organisasjonstilskudd som fordeles 
mellom kretsene med vekt på antall idrettslag (90 %) og idrettsråd (10 %) 
innenfor hver ny idrettskrets. Rammen for organisasjonstilskuddet settes 
til 14,2 millioner.

Sak 28: Overgangsmodell for tilskudd over post 1 

til idrettskretsene etter regionaliseringen



Punkt 2 forts:

c) De nye idrettskretsene tildeles et reisetilskudd med formål å utjevne kostnadene ved 
geografiske ulikheter. Fordelingen skal ta hensyn til faktor for gjennomsnittlig 
reiseavstand. Rammen for reisetilskuddet settes til 2,0 millioner.

d) Alle idrettskretsene tildeles en ramme til finansiering av kompetanse- og klubbutvikling 
rettet mot klubber og idrettsråd. Midlene er øremerket, og kan bare disponeres i tråd 
med de formål og prioriteringer som kommer frem av tilskuddsbrevet. Tilskuddet 
fordeles mellom kretsene med 80% vekt på antall idrettslag og idrettsråd, 10% vekt på 
tidligere innrapporterte prioriterte kurs og 10% vekt på utjevning for geografiske 
ulikheter. Rammen for tilskuddet til kompetanse- og klubbutvikling settes til 5,0 
millioner.

Sak 28: Overgangsmodell for tilskudd over post 1 til

idrettskretsene etter regionaliseringen



Punkt 2 forts:

e) Alle idrettskretsene tildeles en ramme til finansiering av kompetanse- og klubbutvikling 
rettet mot klubber og idrettsråd. Midlene er øremerket, og kan bare disponeres i tråd med 
de formål og prioriteringer som kommer frem av tilskuddsbrevet. Tilskuddet fordeles 
mellom kretsene med 80% vekt på antall idrettslag og idrettsråd, 10% vekt på tidligere 
innrapporterte prioriterte kurs og 10% vekt på utjevning for geografiske ulikheter. 
Rammen for tilskuddet til kompetanse- og klubbutvikling settes til 5,0 millioner.

f) Alle idrettskretsene tildeles en skjønnsbestemt ramme til finansiering av en 
paraidrettskonsulent i alle fylker. Klubb- og utøvergrunnlaget i idrettskretsene legges til 
grunn ved tildelingen av stillingshjemler og størrelsen på disse. Rammen for 
paraidrettstilskuddet settes til 8,5 millioner.

g) Idrettskretser som har fått tildelt ansvar for av regionaliserte fellesfunksjoner tildeles en 
skjønnsbestemt ramme til finansieringen av disse tjenestene. Rammen for slike 
funksjoner settes i overgangsåret til 1,0 million. Rammen forutsetter at søknad om 
spillemidler på post 1 innvilges.

Sak 28: Overgangsmodell for tilskudd over post 1 til

idrettskretsene etter regionaliseringen



3. Tilskuddsmottakernes behov for likviditet og forutsigbarhet skal 
ivaretas på en  god måte.

a) Hovedprinsippet er at 90 % av tildelt rammetilskudd utbetales så snart 
som mulig etter at fordelingsprinsippene er vedtatt av Idrettsstyret og 
spillemidlene er utbetalt til NIF. Resterende 10 % av tilskuddet utbetales 
når tilskuddsmottakerne har levert revidert årsregnskap, inkludert noter 
og beretninger, styrets årsberetning, nøkkeltallsrapport til NIF, samt 
annen rapportering på bruken av spillemidler som NIF anser som 
nødvendig.

b) Tilskuddet til klubb- og kompetanseutvikling utbetales med 80 % så raskt 
som mulig. Resterende 20 % av tilskuddet utbetales etter godkjent 
halvårsrapportering. Midler det fra NIF er gitt tilsagn på som ikke 
benyttes i tråd med formålet, kan omdisponeres av tilskuddsgiver.

Sak 28: Overgangsmodell for tilskudd over post 1 til

idrettskretsene etter regionaliseringen



4. Felles kostnader som skal dekkes gjennom NIF, som kostnader til felles 
IT-plattform, felles mediaplattform og felles 
modernisering/digitaliseringsløft, faktureres den enkelte idrettskrets 
og motregnes ved utbetaling av tilskuddet over post 1.

a) IT-kostnadene fordeles ut ifra antall årsverk IT-brukere av kontorstøtte fra 
sist registrerte fakturering hos IT.

b) Idrettskretsenes andel av kostnader til felles mediedatabase fordeles likt 
mellom idrettskretsene.

c) I tråd med IS-møte 41 (2015-2019), 24. januar 2019, sak 348, settes det av 
2,1 millioner som idrettskretsenes bidrag til et felles digitaliseringsløft for 
norsk idrett. Kostnadene som settes av til digitaliseringsløftet innenfor 
idrettskretsenes post 1 fordeles mellom idrettskretsene i forhold til den 
relative andelen de mottar i rammetilskudd.

Sak 28: Overgangsmodell for tilskudd over post 1 til

idrettskretsene etter regionaliseringen



O-sak: Digitaliseringsløftet
v/generalsekretær Karen Kvalevåg

24. oktober 2019



Digitale løsninger for IL

• En inngangsside, en pålogging til norsk idrett – første versjon 
lansert 18.10.2019

• Forbedret betalingsløsninger og prisstruktur (VIPPS og e-
faktura) - lansert oktober 2019.

• Enklere løsning for å opprette bruker og bli medlem –full 
lansering oktober 2019.

• Forbedret medlemsløsning versjon 1.0 lansert i september. 

• Ny gratis løsning for arrangement – lansert i pilot i oktober. 

• Ny integrasjonsløsning mot tredjeparter – første versjon 
september, leveres nye versjoner hver fjortende dag. 

• Office 365 for idrettslag med samme pålogging som for resten 
av løsningene og som en integrert del av Idrettens digitale 
økosystem.



• Innsikt og analyse – alle org.ledd
fra og med oktober, aktivitet og 
medlemstall.

• Løsning for dialog og 
kommunikasjon (CRM-løsning) –
er i pilot.

• Digitale arbeidsformer basert på 
bruk av Idrettens Office 365. Alle 
organisasjonsledd skal være over på 
ny  Office 365 i løpet av høsten. 

Digitale løsninger for SF og IK



O-sak: Internasjonale saker
v/generalsekretær Karen Kvalevåg

24. oktober 2019



• MANGLER SAKSGRUNNLAGET

O-sak: Internasjonale saker



Kommisjonen skal:

• Være i dialog med potensielle vertsbyer, 
vertsregioner eller vertsland for sommer-OL 
og Paralympics. 

• Levere innstillinger på fremtidige arrangører 
til IOCs Executive Board.

• IOC-sesjonen i plenum fatter endelig fatter 
vedtak om hvem som blir olympiske og 
paralympiske arrangører.

Kristin Kloster Aasen skal lede 

IOC Future Host Commission



Sak 22: Fornyelse av garanti – nasjonalanlegg Kvitfjell
v/generalsekretær Karen Kvalevåg

24. oktober 2019



Vedtak:

Idrettsstyret avga en fornyet 
garanti i tilknytning til 
videreføringen av 
nasjonalanleggsavtalen for Kvitfjell 
nasjonalanlegg, og ga presidenten 
fullmakt til å signere garantien.

Fornyelse av garanti – nasjonalanlegg Kvitfjell



Sak 23: Lovnormer for organisasjonsledd
v/generalsekretær Karen Kvalevåg

24. oktober 2019



Formål: Sikre at organisasjonsleddene følger NIFs lov

• Minimumskrav til innholdet i organisasjonsleddenes 
lover, dvs. kan ha tillegg som ikke er i strid med 
lovnormen.

• Oppdatert i tråd med lovendringer vedtatt på idrettstinget.

• Administrative arbeidsgrupper (NIF, IK, SF) + høring

• Nytt: Lovnorm for idrettskretser er vesentlig forkortet

• Nytt: Styret i organisasjonsleddet må implementere 
endringene i lovnormen i egen lov

Revisjon av lovnormene



Vedtak:

1. Lovnormer for idrettskretser, særforbund, 
særkretser/regioner, idrettsråd, idrettslag og 
idrettslagsallianser vedtas som fremlagt, og trer i kraft 1. 
januar 2020.

2. Generalsekretæren gis fullmakt til å foreta nødvendige 
språklige endringer og korreksjoner slik at lovnormene til 
enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk og vedtak.

Lovnormer for organisasjonsledd



Sak 24: Oppnevnelse av komité for NIFs utmerkelser
v/generalsekretær Karen Kvalevåg

24. oktober 2019



Vedtak:

Idrettsstyret oppnevnte komité for 
NIFs utmerkelser (NIFs 
æresmedlemskap og NIFs hederstegn) 
for kommende fireårsperiode (2019-
2023)

Oppnevnelse av komité for NIFs utmerkelser


