
 

 

 
 

Styrets årsberetning for NHO Idrett 
mai 2019 – juni 2020 

 

Styrets sammensetning 
 
Leder:  Hilde Myklebust, Norges idrettsforbund 
Nestleder: Mette Sørlien, Norges Fotballforbund   
Medlemmer: Jan Roger Thorsen, IL Runar  
  Hege Frøyna, Oppegård IL 

Line Heitmann, Norges Skiforbund 

Mona Kristiansen, Antidoping Norge 

Sverre Christian Jarild, Stjernen Hockey 

Håkon Egeberg Johansen, AdO arena 

Styrets rolle og arbeid 
 
Det er avholdt 5 styremøter i perioden mai 2019-juni 2020, hvor 27 saker er behandlet.  
 
Styret var tidligere øverste myndighet (mellom årsmøtene) i organisasjonen, inkludert arbeidsleder 
for daglig leder. Som bransjeforening i Abelia har NHO Idrett ingen dedikerte ressurser i 
organisasjonen, men må trekke på personene og kompetansen som skal ivareta alle medlemmene i 
Abelia. Gro Lundberg er styrets faste kontakt i Abelias administrasjon, og har fungert som sekretær 
for styret siden 2017.  
 
Bransjeforeninger er ikke avhengig av eget styre. Det finnes eksempler på bransjer i Abelia hvor 
medlemmene håndteres direkte av de administrativt ansatte i Abelia. Hvis NHO Idrett i fremtiden 
skal opprettholde et demokratisk valgt styre, må det være fordi det kan gi Abelia og medlemmene en 
merverdi. 
 
Styret har tidligere kommet frem til følgende om styrets oppgave:  

• Kvalitetssikre tilbudet (fra Abelia) til medlemmene.  
• Tale på vegne av medlemmene (inn i Abelia).  

 
Dette innebærer en forpliktelse for styret til å være i tett kontakt med medlemmene, i tillegg til å 
sette seg inn i det tilbudet Abelia har. Styrets behandling av saker og styrets vedtak vil stort sett være 
en anbefaling/anmodning til Abelia. Styret har et ønske om fortløpende å kunne vedta slike innspill til 
aktuelle tiltak. 
 

• Styrearbeidet foregår etter en vedtatt, fast agenda, og styresakene skal forberedes av 
Abelia i samråd med styreleder. 

• Styret har ansvar for å utarbeide og gjennomføre årsplan.  
• Styret har i samarbeid med Abelia ansvar for å utarbeide tiltaksplan.  



 

 

Styrearbeidet i perioden har vært orientert rundt disse konklusjonene, men er avhengig av videre 
diskusjoner fremover.  Fokus må være på den merverdi bransjestyret NHO Idrett evner å bidra til. 
 

Visjon/formål og hovedmål 
NHO Idretts visjon ble vedtatt på årsmøtet i 2018 og lyder: «Profesjonalisere flere 
idrettsorganisasjoner gjennom kompetanseutvikling i arbeidsgiverrollen og gode medlemstjenester.» 
 
Tre hovedmål er definert: 

1. Så mange som mulig skal få glede av medlemsfordelene  
2. Medlemskapet skal spare penger for organisasjonene  
3. Idrettsorganisasjonen skal bli bedre arbeidsgivere 

 
 

Hovedmål 1: Så mange som mulig skal få glede av 

medlemsfordelene 
Medlemsverving er integrert som en del av Abelias markedsavdeling, som samarbeider med NHOs 
regionskontorer for verving og medlemspleie i idretten. Abelia har fokus på de potensielt største 
medlemmene (mange ansatte), men for styrets del er alle medlemmer like viktige med tanke på de 
hovedmålene som er vedtatt. 
 
Styret gjennomførte i september 2019 en studietur til Bergen. Formålet med turen var faglig påfyll og 
egenutvikling til styret, kombinert med medlemspleie til de medlemmer vi møter, samt ved å benytte 
en studietur også som vervearena. Vi startet med lunsjmøte på Idrettens Hus, hvor representanter 
fra 6 potensielle nye idrettslag og ett eksisterende medlem deltok på møtet. Knut Songve, 
organisasjonssjef i Hordaland idrettskrets, fortalte om idrettskretsen og hvordan de jobber med 
idretten vestpå. Programmet inneholdt også en omvisning på Brann stadion og på Arena Nord i 
Åsane bydel. Styret besøkte også AdO arena, som er Norges hovedanlegg innen svømming og stup og 
medlem i NHO Idrett.  
 
Pr. 1. juni 2020 hadde NHO Idrett 131 medlemmer, med 2031 årsverk. Det er i perioden registrert 13 
innmeldinger og 9 utmeldinger.  
 
Som resten av Norge og verden ble også idretten rammet av koronapandemien og 12. mars 2020 
fattet Helsedirektoratet, med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd, vedtak om forbud 
mot/stengning av blant annet idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og 
utendørs, samt treningssentre og svømmehaller. Dette førte til stor pågang og behov for bistand fra 
Abelias advokater hva gjaldt problemstillinger knyttet til permittering, permitteringslønn mm.  
Abelia har også gjennomført møter i samarbeid med Norges idrettsforbund med tanke på 
kompensasjonsordninger etc.  

Hovedmål 2: Medlemskapet skal spare penger for organisasjonene  
Medlemskapet i NHO Idrett og Abelia medfører en rekke fordeler for medlemmene. Vi ser imidlertid 
at det er langt fra alle som benytter seg av avtaler som kan gi besparelser.  
 
De viktigste ordningene: 



 

 

• 14 % benytter NHO forsikringsordning 

• 7 % benytter innkjøpsordningen 

• 21 % benytter pensjonsordningen 

• 42 % benytter Kopinorordningen 
 
Bruk av ordningene er stabile med små endringer målt fra forrige periode. 
 
Her er potensialet større, og flere medlemmer bør sette seg inn i de avtalene NHO tilbyr, for å 
vurdere om det kan gi økonomisk uttelling. Styret har jobbet med å få informasjon ut til 
medlemmene. NHO Idretts medlemmer får nyhetsbrev fra Abelia på lik linje med andre 
medlemsbedrifter.  
 
I tidsrommet 23. mars 2019 til 1. mai 2020 er det registrert 2 509 sidevisninger på NHO Idretts web 

side. Dette er 500 flere sammenlignet med samme tidsrom året før, hvilket betyr at vi øker 

synligheten. 

Opplysnings- og utviklingsfondsmidler 

Alle medlemmer som er bundet av tariffavtale, betaler til NHO Idretts Opplysnings- og utviklingsfond 
(OU-fond). NHO Idretts eget OU-fond opprettholdes med de midlene som er opptjent pr. 31. 
desember 2016. OU regnskapet følger kalenderåret. 
 
De som har fått utbetalt midler fra NHO Idretts OU-fond året 2019-2020 er:  
Norges Golfforbund, e-læringskurs, «Idretten som arbeidsgiver».  Kurset ble ferdigutviklet sommeren 
2019, og ligger på NHO Idretts nettsider. 

• Vi har ett pågående prosjekt: Hanne Sogn, stipendiat, Norges Idrettshøgskole. Ph. D 
prosjektet «Kjønn og makt i norsk idrett – på menns premisser?» Prosjektet startet høsten 
2019 og skal avsluttes 2021, og da utbetales siste del av midler. 

• I inneværende periode er det godkjent et nytt prosjekt: Norges idrettsforbund og olympiske 
og paralympiske komité (NIF) fikk i april 2020 godkjent søknad om kr. 70 000.- til skolering av 
ansatte i idrettsforbundet, idrettskretser og særforbund. Målsetting med tiltaket: Tilby en 
nettbasert undervisning i samarbeid med Norges idrettshøgskole for totalt 20 ansatte i 
idrettsforbundet, idrettskretser og særforbund. De ansatte vil tilegne seg ny kunnskap om 
idrett og ledelse, samt få 10 studiepoeng. Utbetaling skjer i neste periode.  

 

Hovedmål 3: Idrettsorganisasjonen skal bli bedre arbeidsgivere 
Tjenester levert medlemmene  

NHO Idretts medlemmer har i perioden fått bistand og råd i en rekke saker.  Total sett 271 saker i 
perioden. Sakene gjelder stort sett de samme fagområder som for resten av Abelias medlemmer, 
dvs. typisk oppsigelser, arbeidsavtaler, midlertidig ansettelser, selvstendige oppdragstakere vs. 
arbeidstakere og spørsmål om tariffavtaler. Som de fleste bransjer i Abelia var det flest antall saker i 
mars, og permittering er gjennomgangstema. 
 
Abelia registrerer et økende antall medlemmer som deltar på Abelias møteplasser. Abelia har et 
variert tilbud, men etter at koronakrisen inntraff har møtene foregått på digitale medier.  
 
Abelia startet i forrige styreperiode opp en rekke med miniseminarer. Dette er videreført i 
inneværende styreperiode. Miniseminarene gjennomføres i samarbeid med Norges idrettsforbund 
og er først og fremst rettet mot NIF og særforbundene. Miniseminarene denne runden har temaene: 



 

 

• Arbeidsavtalen og oppfølging i prøvetiden. Seminaret ble gjennomført i mars 2020 på 
Ullevaal Stadion med 21 påmeldte. 

• Utenlandske arbeidstakere. Seminaret skal gjennomføres i juni 2020. 

• Skillet mellom ansatt/frilanser/oppdragstaker. Seminaret skal gjennomføres i september 
2020. 

• Når kan man ansette midlertidig. Seminaret skal gjennomføres i november 2020.  
 

Vervemøtet rettet mot særforbundene på Idrettens hus, Ullevaal stadion som var planlagt holdt den 

17. mars 2020 ble avlyst grunnet Korona. Ingen potensielle nye medlemmer, kun eksisterende 

medlemmer hadde meldt seg på.  

 
Arbinn.no er en digital plattform for arbeidsgivertjenester. Andel som bruker Arbinn.no har økt 
kraftig siden forrige måling. Vi har registrert flest innlogginger i mars måned, dette gjelder både for 
NHO Idrett og NHO-fellesskapet samlet sett.  
 
I Abelias medlemsundersøkelse høsten 2019 svarer 71 % at de er fornøyde med medlemskapet i 
Abelia og bransjeforeningen sett i ett. 
 

Tariffavtaler og lønnsoppgjøret 2019-2020 
Om lag 40 % av medlemmene i NHO Idrett har tariffavtale, disse medlemmene utgjør 70 % av 
årsverkene i foreningen. Tariffoppgjøret 2020 er foreløpig utsatt på grunn av koronapandemien.   
 
Styret i NHO Idrett i perioden mai 2019-juni 2020. 
 
Hilde Myklebust  Mette Sørlien                          Line Heitmann 
Styreleder (Sign)  Nestleder(Sign)   Styremedlem (Sign) 
  
 
Jan Roger Thorsen  Hege Frøyna   Mona Kristiansen   
Styremedlem (Sign)  Styremedlem (Sign)  Styremedlem (Sign) 
 
 
Sverre Christian Jarild               Håkon Egeberg Johansen Gro Lundberg 
Styremedlem (Sign)                      AdO arena (Sign)  Abelia(Sign)      


