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Bilag 3.0 



Arbeidet i nedsatt utvalg 
 Strategiseminaret i København i august 2010 nedsatte et ad-

hoc utvalg bestående av Niels Christiansen, Olafur Magnusson 
og Arnfinn Vik – godt hjulpet av Thordur A. Hjaltested, med 
mål om sende et utkast til ny strategi for Nord-HIF-
samarbeidet. 

 

 Utvalget har fulgt opp signalene og konklusjonene fra 
seminaret, og har systematisert det i utsendt høring 

 

 Revidering 2. februar 2011 

 

 



Mål for arbeidet i utvalget 

 Har vært å leve opp til konklusjonene fra seminaret i 
København 

 Utvikle en visjonær plan for et sterkt og utviklende Nord-
HIF-samarbeid til framleggelse for styret i Lindkøping i 
april 2011. 



Tidslinje 
 Sept:   Utvalgsmøte i/på Island (Niels, Olafur, Arnfinn) 
 Okt:  Utsending til Styret i midten av oktober 
 Ultimo NOV: Frist for tilbakemeldinger til Olafur  
 1. Des: Nedsetter ad-hoc på internasjonalt arbeid + oppgaver til 

  landene på sitt område.  
 1. Feb: Tilbakemelding fra ad-hoc gruppe og land sendes til utvalg 
 2. feb  Utvalgsmøte 
 3. Feb: GS-møte i Oslo 
 Feb-mars Ferdigstillelse fra utvalget 
 Mars:  Styrepapirer/forslag ut til Nord-HIF 
 Apr:  8. Ekstraordinær kongress for å godkjenne nye stadgar   
 Apr: 9. Styremøte med godkjenning av ny strategi. 
 

 



 Hvordan øke kvaliteten, systematisere og styrke det 
nordiske samarbeidet? 
 

- Utvikle stadgar som er tilpasset morgendagens 
organisering, behov og ønsker.  

- Utvikle et konkret og målbart planverk – 3-årig 

- Øke kvaliteten på møtene – mer resultatorientert  

 



 Gubbeklubben 

Utvikling 



Stadgarne 
Utvalget ønsker å heve disse momentene i stadgarne til 

diskusjon: 
 
 Språk: Nordisk skal være språk på styremøter og engelsk på 

GS- og øvrige møter ved behov 
 Begrepene kongress og styremøter tas ut – erstattes av årlig 

generalforsamling (GA) med likt innhold hvert år basert på 
dagens styremøtemodell – Bytte av sekretariat hvert 3. år. 

 Styremedlemmer i Nord-HIF er president og GS, eller 
tilsvarende nivå ut fra landenes organisering  

 



øres/hvem
?

Hovedområder Nord-HIF skal jobbe med 
(Ansvarlig for områdene står i parentes) 



Kommentarer til hovedområdene 
 Landene nedsetter en strategi med 2-4 mål på hvert sitt 

hovedområde - dette kan gjøres i samarbeid med Olafur. 
Han samler inn til neste møte i utvalget. Frist 1. februar. 

 Utvalget mener at internasjonalt arbeid er det viktigste, og 
det ble nedsatt en ad-hoc gruppe på området: Bestående av 
Karl V Nielsen, Stig Carlson og Thordur A. Hjaltested inn i 
en gruppe med mandat om å lage denne strategien med 
mål fom. desember 2010. 

 Utvalget var usikre på hva vi skulle anbefale vedrørende det 
foreslåtte området utdanning, og ønsker å løfte dette 
spesielt i neste styremøte. 

 



 
Koordinerende rolle 

Mål Tiltak Ansvar Tid 

Synliggjøring av Nord-hif -Utvikle infoskriv til hjemmeside, denne 
linkes fra Islands hjemmeside. 

Island -2011 -  

Økt kvalitet på møter - Følge en tydelig agenda med evaluering av 
strategiplanen 

Sekretariatet - 2011 -  

Finne spennende temaer 
til styremøtene 

- Avstemme med medlemslandene  deres 
ønsker og behov 

Sekretariat 
sammen med GS-
møtene 

- 2011  - 



 
Internasjonalt arbeid – se vedlegg 

Mål Tiltak Ansvar Tid 

   



 
NBU 

Mål Tiltak Ansvar Tid 

Utvikle nytt system for 
avvikling av B/U leir. 
Sommer-Vinter hvert 4. 
år. 

-Avklare nytt system i Lindkjøping 

 

Finland ,sammen 
resten av Nord-hif. 

April 2011 

Avholde sommerleker i 
2011 
 

 Finland 2011 

 

Avholde Vinterleker i 
2013 

 På rotasjon blant de 
nordisk landene som 
har snø og anlegg 

2013 



Klassifisering 
Mål Tiltak Ansvar Tid 

Holde oppdatert liste 
over nordiske 
klassifisører og i hvilke 
idretter disse kan 
klassifisere 

- Avklare/konkretisere 
strukturen for dette 
arbeidet i 
nettverksgruppe 

Norge - Mars 2011 

Utveksling av klassifisører 
mellom de nordiske 
landene, også ved behov 
nasjonale klassifisører 

- Kartlegge 
klassifiseringsbehov i 
Norden og jobbe for at 
behovene dekkes 

Nettverksgruppe 
bestående av 
representanter fra de 
Nordiske landene – 
koordinert av Norge. 

- 2011 - 

Avholde Nordisk 
konferanse om 
klassifisering hvert 3. år 

Norge/nettverksgruppe/ 

nordisk sekretariat 

2013/2016 



 
Toppidrett 

Mål Tiltak Ansvar Tid 

Utvikle paralympics -
samarbeidet 

-Faglig utviklingsarbeid 

-Logistikk-samarbeid før og under 
Paralympics (media, medisin etc) 

-Felles evaluering etter hvert Paralympics 

Sverige - 2011 -  

Identifisere noen idretter 
man kan  særlig 
samarbeide  om 

- Felles samlinger, f.eks Ski/bordtennis Sverige - 2012 



 
Sponsor/funding 

Mål Tiltak Ansvar Tid 

Kartlegge felles ønsker og 
mål om et et felles 
sponsorarbeid 

-Avholde et møte med dette som tema på 
GS-møtet i Finland 2012, med 
generalsekretærer og fagfolk på området. 

-Eksterne fagfolk inviteres, kanskje fra IPC 

Nord-hif - Februar 2012 



Øke kvaliteten på møtene 
 Møteagenda – fast med status, utfordringer og 

diskusjon styrt av ansvarlig land per område 

 En større ansvarliggjøring av landene: mer 
dynamikk – bedre resultater! 

 

 


