Særforbundsmøte
15. mai 2019
Møterom M4, Meet, Ullevaal stadion

17.00-17.05
17.05-17.40

Dagsorden
17.40-17.45
17.45-17.55
17.55-18.25
18.25-18.40
18.40-19.25
19.25-19.55
19.55-20.00

Åpning
Aktuelle idrettspolitiske saker
(5 min på hvert tema)
Årsregnskap 2018 – disponering
Status digitalisering
Kommune- og fylkestingvalg 2019
NM-veka
Modernisering
Innovasjon Norge
Rapport fra utvalg Enhetlig styring
Orientering fra idrettskretsene
Norsk OL-søknad?
Idrettstinget
Pause
Idrettstinget fortsetter
Gjennomgang av digitalt møtesystem
for bruk på idrettstinget 2019
Avslutning

Tom Tvedt og Marit Wiig

Karen Kvalevåg
Karen Kvalevåg
Karen Kvalevåg
Karen Kvalevåg
Vibecke Sørensen
Terje Jørgensen
Astrid W. Kaas
Nordis Vik Olaussen
Ola Keul
Marit Wiig
Marit Wiig
NIF
Tom Tvedt og Marit Wiig

Aktuelle idrettspolitiske saker
• Årsregnskap 2018 – disponering

Karen Kvalevåg

• Status digitalisering

Karen Kvalevåg

• Kommune- og fylkestingvalg 2019

Karen Kvalevåg

• NM-veka

Karen Kvalevåg

• Modernisering

Vibecke Sørensen

• Innovasjon Norge

Terje Jørgensen

• Rapport fra utvalg Enhetlig styring

Astrid W. Kaas

Innovasjon Norge
• Ny nasjonal strategi (ref presentasjon fra IN i SF-møte
19. mars 2019)
• Styringsgruppe
– Plass for en egen strategi for den organiserte idretten
– Hvor skal et nytt ressurssenter legges?

• En ny ordning av spillemidler til gjennomføring av
arrangementer

Idrettskretser
• Kort orientering fra styreleder i Akershus
idrettskrets Nordis Vik Olaussen

Søknad om OL/PL?
• Kort orientering fra de vinterolympiske
særforbundene ved Ola Keul, president i Norges
Brettforbund

Idrettstinget
• Advokat Tord Jordet (NIF) informerer –
behandling av lovsaker på idrettstinget 2019

Idrettstinget
• Det har kommet forespørsel fra kandidater til presidentvervet og
presidentskapet om å få være til stede i særforbundsmøtet
• SFFs styre har gitt tillatelse
• Otto Kalvø, president i Norges Squashforbund, har forespurt et
kort innlegg fra hver av de tre presidentkandidatene
• Jeg foreslår at de tre kandidatene gis anledning til en kort
presentasjon som siste post under temaet Idrettstinget på
dagens møte

Redaksjonskomite (sak 3 på idrettstinget)
• NIF inviterer to personer fra idrettskretser og to personer fra
særforbund til å være med i tingets redaksjonskomite
• SFFs styre foreslår
Mona Adolfsen, president i Norges Skøyteforbund

Tage Pettersen, president i Norges Ishockeyforbund

Valgkomite i NIF
• I sak 12.42 foreslår idrettsstyret at NIFs valgkomite i sin helhet skal velges på
idrettstinget.
• Dersom forslaget vedtas, bør særforbundene være klare til å velge tre medlemmer og to
vara til valgkomiteen.
• SFFs styre har følgende forslag:
• Medlem Håvard Larsen, president Norges Skytterforbund
•
•
•
•

Medlem Marit Wiig, president Norges Golfforbund
Medlem Hans-Jørgen Arvesen, president Norges Roforbund
Vara Eva Tine Riis-Johannessen, visepresident Norges Skiforbund
Vara Stein Tronstad, president i Norges Klatreforbund

• Kommentarer eller andre forslag oversendes SFFs styre v/Terje innen 22. mai
• Saken følges opp på Lillehammer

Lovsaker og tingforslag
SFFs styre tar opp følgende saker til dette møtet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sak 8. Forslag fra fire idrettskretser med forslag om OL/PL i Norge.
Sak 11. Forslag fra idrettsstyret om opptak av nye særforbund.
Sak 12.39 og 12.42 Forslag fra curlingforbundet og idrettsstyret om toårig tingperiode.
Sak 13.8, 9 og 10. Forslag fra triatlonforbundet, fleridrettsforbundet og idrettsstyret om modernisering av
idrettstinget, ledermøtet, idrettsstyret mm.
Sak 12.34 og 12.35. Forslag fra triatlonforbundet med flere om valgordning.
Sak 12.42. Forslag fra idrettsstyret om å slå sammen lovutvalget og kontrollkomiteen.
Sak 12.11, 12 og 13. Forslag fra idrettsstyret m/fl om kjønns- og aldersfordeling i styrer og utvalg.
Sak 13.16 og 17. Fra idrettsstyret og Oslo IK om kriminalisering av økonomiske gevinster som følger av brudd
på antidopingregler.
Sak 13.24. Forslag fra bandyforbundet om norsk idretts forhold til IOC.
Sak 13.25, 26 og 27. Forslag fra idrettsstyret om kompensasjonskomite og godtgjøring for idrettsstyret.
Sak 12.2. Forslag fra idrettsstyret om nye verdier for idrettsorganisasjonen.
Sak 14. Forslag fra idrettsstyret til ny langtidsplan 2019-2023 «Idretten vil».

Lovsaker og tingforslag
Sak 8: Forslag fra idrettsstyret og fire idrettskretser
om OL/PL i Norge
Det vises til orientering fra Ola Keul

Lovsaker og tingforslag
Sak 11. Forslag fra idrettsstyret om regler for
opptak av nye særforbund
• Har hittil ikke vært regulert i NIFs lov
• Skal vi fastsette formelle kriterier nå ved inngangen til en
modernisering av særforbundssektoren?
• Det er viktig først å få på plass en definisjon av begrepet idrett
og avklare krav for å bli tatt opp som godkjent idrett
• Idrettsstyret vedtok 4. april 2019 i sak 373 at det skal utredes
og utarbeides forslag til ny modell og prosess for opptak av og
godkjenning av særforbund og nye idretter.
• Bør vurderes utsatt til 2021?

Lovsaker og tingforslag
Sak 11.2 Forslag fra idrettsstyret om opptak av
Norges Functional Fitness Forbund
• Har vi et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere opptak?
• Bør functional fitness inviteres til å tas opp i et eksisterende
særforbund?

Lovsaker og tingforslag
Sak 12.39 og 12.42 Forslag fra curlingforbundet
og idrettsstyret om toårig tingperiode
• Har vært diskutert i tidligere særforbundsmøter
• Er det behov for videre drøfting av saken?

Lovsaker og tingforslag
Sak 13.8, 9 og 10. Forslag fra triatlonforbundet,
fleridrettsforbundet og idrettsstyret om modernisering av
idrettstinget, ledermøtet, idrettsstyret mm.
• Kjente synspunkter/argumenter:
– De øverste styringsorganer i norsk idrett bør også moderniseres
– Det bør utredes om styringen av idrettsorganisasjonen kan gjøres mer
effektivt og kostnadseffektivt
– Idrettstinget bør kanskje i større grad benyttes til viktige idrettspolitiske
debatter enn finmasket forvaltning av foreningsregelverket (NIFs lov)
– Idrettstinget kan trolig gjennomføres mer effektivt og billigere enn i dag

Lovsaker og tingforslag
Sak 12.34 og 12.35. Forslag fra idrettsstyret og
triatlonforbundet om stemmegivningen
• Tillate færre avkrysninger på stemmesedler enn det antall som
skal velges
– Har du bare tre preferanser til valg av medlemmer til idrettsstyret, er det nok
med tre kryss – krav om åtte kryss fjernes

• Forhindrer tilfeldige stemmer og ugyldige stemmesedler
• Gir større trygghet for at det endelige valget faktisk representerer
tingforsamlingens samlede syn

Lovsaker og tingforslag
Sak 12.42. Forslag fra idrettsstyret om å slå sammen
lovutvalget og kontrollkomiteen.
– Lovutvalget har en rådgivende rolle

– Kontrollkomiteen har en kontrollerende rolle

Lovsaker og tingforslag
Sak 12.11, 12 og 13. Forslag fra idrettsstyret m/fl om
kjønns- og aldersfordeling i styrer og utvalg
– Idrettsstyret og to idrettskretser foreslår kraftig skjerping av
bestemmelser på disse områdene
– Finnes det andre og kanskje bedre egnede virkemidler?
– Er dette praktisk gjennomførbart?

Lovsaker og tingforslag
Sak 13.16 og 17. Fra idrettsstyret og Oslo IK om
kriminalisering av økonomiske gevinster som følger av
brudd på antidopingregler
– Foreslår at norsk idrett skal arbeide for å endre norsk straffelov
slik at økonomiske gevinster ved dopingovertredelser
kriminaliseres
– Det er forskjeller i forslagene fra Oslo og idrettsstyret

– En sak for redaksjonskomiteen?

Lovsaker og tingforslag
Sak 13.24. Forslag fra bandyforbundet om norsk idretts
forhold til IOC.
– Bandyforbundet mener at NOK bør være frittstående

– Trenger vi et mer utfyllende debattgrunnlag?
– Bør særforbundene i samarbeid med idrettsstyret
frembringe et slikt grunnlag for en debatt i 2021?

Lovsaker og tingforslag
Sak 13.25, 26 og 27. Forslag fra idrettsstyret om
kompensasjonskomite og godtgjøring for idrettsstyret
– Foreslår å avvikle kompensasjonskomiteen (13.25)
– Dersom 13.25 ikke blir vedtatt, foreslår idrettsstyret at sittende
medlemmer i komiteen gjenvelges (13.26)
– Foreslår som alternativ til komiteen å låse honorar for idrettsstyret
knyttet til stortingsrepresentanters lønn (13.27)
– Et alternativ til en komite, kan være å utvikle 13.27 til et regelverk som
også omhandler kostnadsdekning, pensjoner, mulig etterlønn mv.

Lovsaker og tingforslag
Sak 12.2. Forslag fra idrettsstyret om nye verdier for idrettsorganisasjonen
Organisasjonsverdier:
Frivillighet
Demokrati
Lojalitet
Likeverd
Aktivitetsverdier:
Idrettsglede
Fellesskap
Helse
Ærlighet

Nye verdier:
Ambisiøs
Leken
Ærlig
Inkluderende

Lovsaker og tingforslag
Sak 14. Forslag fra idrettsstyret til ny langtidsplan 2019-2023
«Idretten vil»
• Overordnede mål
Flere med – lenger
Flere nye medaljer
• Strategiske satsingsområder – fireårige strategiplaner («Idretten skal»)
– Livslang idrett
• Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer
• Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier
• Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle

– Flere og bedre idrettsanlegg
• Idretten vil at det skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres
• Idretten vil at idrettslagenes kostnader ved bruk av idrettsanlegg skal reduseres og at gratisprinsippet
primært bør være gjeldende

Lovsaker og tingforslag
Sak 14. Forslag fra idrettsstyret til ny langtidsplan 2019-2023
«Idretten vil» forts..
• Strategiske satsingsområder – fireårige strategiplaner («Idretten skal») forts..
– Bedre idrettslag
• Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet
• Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfylt fellesskap til beste for en selv,
idrettslagets medlemmer og lokalsamfunnet
• Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan tilby medlemmer
og lokalmiljøet god idrettsaktivitet

– Bedre toppidrett
• Idretten vil ha utøvere og lag i den absolutte verdensklasse – de beste skal bli bedre
• Idretten vil ha flere utøvere og lag i verdenstoppen – de beste skal bli bedre
• Idretten vil hjelpe unge utøvere i overgangen til toppidrett på seniornivå

Valg til nytt idrettsstyre
Korte innlegg presidentkandidater
Tom Tvedt
Telefon 971 99 233
E-post Tom.Tvedt@idrettsforbundet.no
Sven Mollekleiv
Telefon 905 44 824
E-post sven.mollekleiv@dnvgl.com

Berit Kjøll
Telefon 922 55 566
E-post berit.kjoll@online.no

