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PROTOKOLL FS 16 

 
MØTE FS 16 2018/2020 – MANDAG 24. FEBRUAR 2020 KL 16:00 PÅ 

ULLEVÅL STADION 

 

Tilstede: Tage Pettersen (president) 

Lise Kvil Torgersen (visepresident) 

Madeleine Nilsen 

Geir Thomas Olsen 

Boye Christiansen 

Arild Hausberg  

Henning Evensen 

 

Forfall:  Nina M Bakke Johannessen 

 

Ikke møtt: Ann Kristin Martinsen 

 

Fra adm.: Ottar Eide (generalsekretær) 

Kristoffer Holm (assisterende generalsekretær) 

 

 

FS har i forkant av møtet vurdert at styrebehandlingen oppfyller kravene til vedtaksførhet og 

styremedlemmenes habilitet.  

 

Saker til behandling: 

 

SAK 16/129 Protokoll FS 15 

Protokoller fra styremøte nr 15 ble godkjent.    

   

Forslag til vedtak:  

 Protokoller fra styremøte nr 15 godkjent. 
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SAK 16/130 Informasjon fra marked 

  Sponsortur i starten av mars til LA. 

  Renault skal aktivere mye rundt landskampene i april 

Gode prosesser med LiveArena som kan gi mange nye muligheter. Presenteres ytterligere  

i neste FS-møte.  

 

Forslag til vedtak:  

Informasjonen tatt til orientering. 

 

SAK 16/131 Informasjon sport 

  Mye drift med sesongavslutning for hele  

Trenerforum sist mandag. Veldig positivt. Mange trenere fra klubber, regionslag og  

landslag var tilstede.  

 

Forslag til vedtak:  

Informasjonen tatt til orientering. 

 

SAK 16/132 Budsjett 2020 

Budsjett for 2020 ble presentert og diskutert. 

 

Forslag til vedtak:  

Budsjett for 2020 vedtatt som forelagt 

 

SAK 16/133 Diverse formelle vedtak NIF ift tilskudd post 2 og 3 

I forbindelse med kriterier for tilskudd fra NIF Post 3 er det flere formelle ting som må ha 

eget vedtak i særforbundet.  

 

Hver særforbund får vurdert poeng i forhold til ulike, men tydelige kriterier, og for å oppnå 

full pott kreves det flere at flere, handlinger må være oppnådd. 

 

NIFs krav for å få 2 poeng (full pott): 

 

a) Verdigrunnlag og verdiarbeid 
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Formelle vedtak på 

forbundsting, forbunds-

/seksjonsstyre vedrørende: 

- Barneidrett - 6-12 år 

- Ungdomsidrett - 13-19 år 

- Paraidrett – alle aldre 

Bevegelses-, utviklings-, 

syns- og 

hørselshemmede 

 

 

Må ha definert og formelt vedtatt hva Idrettens 

barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett 

betyr i egen idrett/grener.   

NIHF: Dette har NIHF vedtatt og definert av FS 

etter Idrettstinget i 2015. 

Må ha vedtatt sanksjonsbestemmelser for brudd på 

Bestemmelser om barneidrett.  

NIHF: Vi sanksjonerer for brudd på 

barneidrettsbestemmelsene.  

Må dokumentere formelle vedtak om betydning av 

Retningslinjer for ungdomsidrett innen egen 

idrett/grener. 

NIHF: Dette har vi ikke utarbeidet. 

Må dokumentere at arbeidet med paraidrett er 

formelt vedtatt i strategiplan og/eller handlingsplan 

og et eget budsjett/budsjettpost for paraidretten.  

NIHF: Dette er innarbeidet i strategisk plan og egen 

budsjettpost i budsjett 

 

Økonomi som barriere 

 

 

Har kartlagt økonomiske barrierer i sin idrett/grener, 

og arbeider systematisk med idrettslagene for å 

redusere treningsavgift, reiser til 

konkurranser/samlinger og krav til idrettsutstyr slik 

at kostnadene for deltagelse er på et minimum i 

barne- og ungdomsidretten. 

Oppfordre IL til å bruke støtte- og 

tilskuddsordninger og til å legge til rette for lokalt 

utlån og gjenbruk av utstyr.  

NIHF: Dette har vi ennå ikke formalisert, men er 

tema i møte med klubber og Regioner. 

 

Arbeid mot seksuell 

trakassering og overgrep i 

idretten 

 

 

Arbeider aktivt for å gjøre idrettens retningslinjer 

mot seksuell trakassering og overgrep kjent i 

SF/SK/Region, og spesielt ut i idrettslag.  

 

Har lett tilgjengelig informasjon på nett om; 

idrettens retningslinjer, kontaktpersoner ved 

varsling, og særforbundets rutiner om håndtering av 

varsler. 
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Har egne tiltak for å gjøre retningslinjene kjent blant 

trenere i særforbundet, sentralt og lokalt. 

 

Har styrevedtatte rutiner for håndtering av saker 

som gjelder særforbundet. 

NIHF: NIHF har tidligere utarbeidet retningslinjer for 

dette. Dette er også sendt til alle klubbene. 

Informasjon på egen hjemmeside skal utarbeides 

slik at det blir bedre. 

 

b) Praktisering og oppfølging av verdigrunnlaget og verdiarbeidet i aktivitets- og 

 konkurransetilbudet  

 

 

Barneidretten 

6-12 år  

 

Kan vise til konkrete tiltak for hvordan Idrettens 

barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett 

gjøres kjent i egne organisasjonsledd.   

 

Jobber aktivt med idrettslag for å sikre at 

idrettsaktiviteten gjennomføres i tråd med Idrettens 

barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett.  

 

Arbeider aktivt med å få på plass og gjøre kjent 

rollen som barneidrettsansvarlig i idrettslag.  

 

Følger opp og evt. sanksjonerer brudd på 

Bestemmelser om barneidrett.   

NIHF: Dette arbeides det systematisk med, bl.a 

gjennom reglementene og også i møter mellom 

NIHF og klubber/regioner. Sanksjoner blir ilagt ved 

brudd på bestemmelsene. 

 

Ungdomsidretten 

13-19 år 

 

 
 

Kan vise til konkrete tiltak for implementering av 

Retningslinjer for ungdomsidrett i egne 

organisasjonsledd.   

 

Jobber med å implementere lavterskelaktivitet for 

ungdom ut i idrettslagene. 
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Jobber systematisk med eget aktivitets- og 

konkurransetilbud, og samarbeider sentralt og lokalt 

for å legge til rette sesonger og konkurranser slik at 

utøvere kan velge å være allsidige, og delta i flere 

idretter.  

NIHF: Dette er det ikke gjort tilstrekkelig med fra 

NIHFs side, men skal gjøres. 

 

Paraidretten 

Alle aldre 

Bevegelses-, utviklings-, syns- 

og hørselshemmede 

Har et aktivitets- og konkurransetilbud for 

paraidrettsutøvere og jobber systematisk med å 

videreutvikle dette.  

NIHF: dette er et prioritert område som det arbeids 

med gjennom egne ansatte og eget budsjett. Det er 

kun bevegelseshemmede og psykisk 

utviklingshemmede det er tilbud til i våre klubber og 

vår organisasjon.  

 

c) Tilrettelagt en helhetlig utdanning i tråd med felles retningslinjer  

 

 

Klubbutvikling 

 

 

Planlegger, gjennomfører og evaluerer systematisk 

klubbutvikling.  

NIHF: Dette skal prioriteres fra NIHFs side (Sentralt 

og i regionene) fra høsten 2020. 

Regionaliseringsprosessen er gjennomført og 

klubbutvikling er et viktig element i de oppgaver 

som regionene skal arbeide med. 

 

Ledelsesutvikling 
 

Planlegger, gjennomfører og evaluerer systematisk 

ledelsesutvikling for SF/SK/Region/IL. 

NIHF: Dette har ikke NIHF prioritert. Det er søkt 

penger til gjennomføring av mentorprogram for 

kvinnelige ledere. 

 

Trenerutvikling 
 

Minimum Trener 2 godkjent i henhold til 

trenerløypa, og gjennomført minimum ett Trener 1-

kurs inneværende år og minimum ett Trener 2-kurs 

forrige/inneværende år.   
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Paraidrett må være en del av trenerutdanningen 

(minimum som en del av Trener 1).  

NIHF: Trenerstige revitaliseres i samarbeid med 

NIF, slik at disse matcher hverandre. Trenerkurs 

gjennomføres. Dommerutvikling for NIHF også et 

sentralt satsingsområde med egne tiltak.  

 

Arrangementsutvikling 
 

Planlegger, gjennomfører og evaluerer systematisk 

arrangementsutviklingstiltak for barn, ungdom og 

para.  

NIHF: Vi har egne arrangementsbestemmelser som 

regulerer hvordan arrangement (kamper) 

gjennomføres. NIHF utvikler teknologien slik at 

arrangementsteknisk gjennomføring blir enklere for 

frivillige. Dette har ikke vært prioritert da kamper er 

en daglig aktivitet i klubbene. Det kan vurderes om 

det skal gjennomføres noe skolering på området da 

det er variabel arrangørkompetanse i klubbene.  

 

Forslag til vedtak:  

1. Norges Ishockeyforbund har vedtatt å implementere Idrettens barnerettigheter og 

Bestemmelser om barneidrett og definert hva dette betyr i egen idrett/grener. 

2. Norges Ishockeyforbund har i Kampreglementet innarbeidet 

barneidrettsbestemmelsene. I reglementet er inntatt både hvordan man skal praktisere 

og regulere barneidrettsbestemmelsene i kamp og trening og også eget punkt om 

sanksjoner. Sanksjonene er i samsvar med Norges idrettsforbund lov §11-2. 

3. Norges Ishockeyforbund har vedtatt å følge Retningslinjer for ungdomsidrett og 

definert hva dette betyr i egen idrett/grener. 

4. Norges Ishockeyforbund skal styrke arbeidet med trener-/dommer utdanning og 

klubbutvikling. 

 

SAK 16/134 Høring tilskudd til idrettsanlegg - NIF 

NIF har bedt om innspill på endringer i «bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og 

fysisk aktivitet 2020» og fordeling av midler til anleggspostene i hovedfordelingen. For 

NIHF er det viktig at man oppnår behovet for høyere grunntilskudd til ishaller. I dag er det 

15,5 mill kroner som er grunntilskuddet, mens forslaget fra NIF er 20 mill kroner som ny 

sats. Dette er i tråd med nasjonal idrettsanleggspolitikk som ble vedtatt på Idrettstinget 

2019. 
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NIHF har tatt et initiativ overfor bandy, curling og skøyter angående høringsinnspillet, og 

disse ønsker å være med på en felles uttalelse. 

 

Forslag til vedtak:  

Høringsinnspill angående «bestemmelser om tilskudd til idrett og fysisk aktivitet 2020» til 

NIF oversendes. 

 

 

SAK 16/135  Informasjonssaker 

 

Nr Sak Oppfølging Ansvar 

1 VM informasjon (TP/OE) Informasjon gitt, og oppfølging skjer fra 

administrasjon og FS 

OE 

2 Anlegg. Informasjon om status (AH/OE) Gjennomgang av status.  

Enklere hall. Utvikling av prosjekt. 

AH/OE 

3 Mentorprogram for kvinnelige ledere i NIHF 

(OE) 

Vi avventer svar på søknadene fra IMDir og 

NIF 

OE 

4 Strategisk plan. Informasjon om status i 

prosessen og fra sentralt utvalg. 

(LKT/BC/MN)(OE/PS) 

Prosessen fortsetter. Møte i 

administrasjonen 12. mars. Involverer FS 

etter dette. Plan skal godkjennes av FS i 

møte 27 april 

OE 

5 Arrangement på hjemmebane i 2020. Fordeling av representanter fra FS ble gjort. 

Liste oppdatert  

PS/OE 

    

 

Forslag til vedtak:  

Informasjonen tatt til orientering. 

 

SAK 16/136  Eventuelt  

Forslag til vedtak: 

  

 


