
 

 

 
 

 
Referat møte nr. 1, 2019-2021 
 
Tid og sted: 25. februar 2012, kl 16.00 – 18.30. Idrettens Hus, Ullevål stadion. 
Innkalt:  Vibeke Sørensen, Christian H. Johansen, Eirik Dahl, Eva Skei, Jan Olav Sørlie, Åse 

Torheim, Mette M. Berg 
Meldt forfall: Kent Daniel Danielsen 
 
 
 
Sak 01 / 2019 - 2021 Referat fra møtet 25. november 2019  
Se vedlagte referat fra møtet 25/11-19. 
 
Vedtak: Referat fra utvalgsmøtet tatt til orientering. 
 

 

Sak 02 / 2019 – 2021 Konstituering. Valg av nestleder  
Ifølge mandatet §3. 4. står det: Utvalget velger nestleder blant de oppnevnte representantene på 
første ordinære styremøte etter oppnevningen. 
 
Vedtak: Jan Olav Sørlie ble valgt til nestleder. 
 
 
Sak 03 / 2019 – 2021 Gjennomgang av prioriterte arbeidsområder  
Evalueringen viser at trenerkompetanse og rekruttering av de yngste barna ble vurdert som de 

prioriterte oppgavene som utvalget skal jobbe med fremover.  

 

Jon Grydeland fra kompetanse avdelingen fortalte om hva NIF gjør når det gjelder utdanning av 

trenere. Viktig endring I filosofien som ligger bak utviklingen av de nye trenerkursene er «How to 

coach» ikke “What to coach”. Skal utvalget råde kompetanseavdelingen til egne eller integrerte 

moduler i utdanningssystemet? 

 

Vedtak: I neste møte skal handlingsplan lages i samsvar med «Idretten vil» og «Idretten skal». 

Hovedmålene for utvalget konkretiseres. Utvalget ønsker informasjon om fordeling av midler til 

særforbund til neste møte. 

 

 
Sak 04 /  2019 – 2021 Avtale mellom Special Olympics Norge og Toyota Norge  
Mette orienterer om saken. Avtalen gjelder kun Unified Sports.  
 
Vedtak: Avventer brev fra SOEE «letter for approval» for å se mer om krav fra SOEE for mottak av 
midler.  
 
 



 

 
 

Sak 05 / 2019 – 2021 Nordisk Special Olympics Games  
Mette orienterer kort om 2 innspill som er mottatt angående Nordiske Special Olympic Games. 
 
Vedtak: Utvalget må ha større grunnlag for å gi en tilbakemelding, men ønsker å uttrykke positivitet 
overfor arrangement, generelt og initiativ fra Parasport Sverige og Voss. Arrangementet må sees i 
sammenheng med andre SO-arrangement. Viktig å begynne i det små og å samarbeide med 
særforbundene.  
 
 
Sak 06 / 2019 - 2021 Special Olympics Invitational Games 2020, Åre og Östersund 

Norge stilte med utøvere i 3 idretter: langrenn, alpint og short track. Dyktige trenere og utøvere 
leverte gode resultater. SOWIG2020 var arrangementsteknisk et veldig godt arrangement. 
 
 
Sak 07 / 2019 - 2021 Status Special Olympics World Winter Games 2021 (SOWWG2021) 
Viser til mail tilsendt utvalget 30/1-20 hvor det informeres om at SOI skal informere alle nasjoner om 
valg av sted for SOWWG 2021 innen 29. februar -20. Intet vedtak er fattet enda. 
 
 
Sak 08 / 2019 – 2021  Orienteringssak  

• Norges Gymnastikk og Turnforbund har søkt om å arrangere Vennskapskonkurranse i 
november 2020 i turn og RG, men har måttet trekke sin søknad da flere av de sentrale 
pådriverne og medlemmer i hovedkomitéen har fått nye jobber. Ved senere anledninger 
sendes søknader til utvalget før det sendes til SOEE. 

 
 
Sak 09 / 2019 – 2021  Fastsettelse av møtedatoer i 2020 
Forslag til møter i 2020. 
 
Vedtak: Mette lager en doodle med forslag til møtedatoer ut året.  
 
 
Sak 10 / 2019 - 2021 Eventuelt  
Ingen saker. 


