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1. GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER 

Forslag til vedtak fra ISF-styret: 

Listen over fullmakter, kontrollert av ISF-styret, godkjennes.  

Votering:  

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

 

2. GODKJENNING AV SAKLISTEN 

Forslag til vedtak fra ISF-styret: 

Sak 1:  Godkjenning av fremmøtte representanter 

Sak 2:  Godkjenning av saklisten 

Sak 3:   Godkjenning av forretningsorden 

Sak 4:  Valg av dirigenter, sekretærer, redaksjonskomité og tellekorps 

Sak 5:  Beretninger/årsrapporter, regnskaper med revisors beretning 

Sak 6:  Tilsetting av revisor  

Sak 7:  Opptak av nye medlemmer 

Sak 8:   Langtidsplan og budsjett – se vedlegg 

Sak 9:  Forslag til ISF-tinget 

Sak 10:  Valg 

 

Votering:  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

3. GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN 

Forslag til vedtak fra ISF-styret:  

1. Tinget ledes av to valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. Protokollen 

føres av de valgte sekretærer. 

 

2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i saklisten, settes taletiden til 

fem minutter første gang, tre minutter andre gang og ett minutt tredje gang.  

 

3. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutt taletid. Dirigentene 

kan foreslå forkortning av taletiden og sette strek for de inntegnede talere. 
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4. Øvrige møtende med talerett og uten stemmerett i saker de skal representere/presentere: 

Lovutvalgets medlemmer, ledere i de faste utvalg, kontrollkomiteens medlemmer, 

valgkomiteens medlemmer, daglig leder ISF og ISF revisor. 

 

5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med organisasjonens og 

representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake – og nye forslag kan ikke 

settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i 

saker som står på saklisten. 

 

6. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak ISFs vedtekter 

fastsetter. Blanke stemmer teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 

 

7. Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot. 

 

8. ISF-tinget gir det nye Idrettsstyret fullmakt til å godkjenne protokollen. 

 

Votering:  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

4. VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆRER, REDAKSJONSKOMITÉ OG 

TELLEKORPS 

Forslag til vedtak fra ISF-styret: 

Det velges: 

Dirigenter (2):  Forslag: De samme som er valgt for Idrettstinget 2019 

Sekretærer (2):  Forslag: De samme som er valgt for Idrettstinget 2019 

Redaksjonskomité: Forslag: De samme som er valgt for Idrettstinget 2019 

Tellekorps:  Forslag: De samme som er valgt for Idrettstinget 2019 

Signere protokoll: Forslag: De samme som er valgt for Idrettstinget 2019 

Votering:  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

5. BERETNINGER/ÅRSRAPPORTER, REGNSKAPER MED REVISORS 

BERETNING 2015-2018 

ISF-styrets forslag til vedtak fra ISF- styret:   

De fremlagte årsmeldingene for 2015, 2016, 2017 og 2018 godkjennes. 

De fremlagte regnskaper for 2015, 2016, 2017 og 2018 godkjennes. 
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Votering:  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

6. TILSETTING AV REVISOR  

Forslag til vedtak fra ISF-styret: 

Deloitte engasjeres som revisor for Idrettens studieforbund i tingperioden 2019-2023. Styret gis 

fullmakt til å fastsette honoraret. 

Votering:  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

7. OPPTAK AV NYE MEDLEMMER 

ISF er åpent for medlemskap for alle organisasjoner som er medlemmer av NIF (særforbund og 

idrettslag) og for øvrige organisasjoner som tilslutter seg ISFs hovedformål (ISFs vedtekter § 2). 

Idrettstinget vil behandle opptak av nye særforbund i NIF. Opptak av nye særforbund i NIF gir 

automatisk medlemskap i ISF om ikke særforbundet selv bes fritatt for slikt medlemskap.  

Det har ikke kommet søknader om medlemskap fra andre organisasjoner enn de som er medlemmer av 

NIF (ISFs vedtekter § 2). Siden ISF er åpent for medlemskap for alle organisasjoner som er medlemmer 

av NIF, så vil det ikke være nødvendig med egne søknadsprosesser for opptak i ISF for nye særforbund 

i NIF. 

ISF-styrets forslag til vedtak:  

ISF-tinget tar saken til orientering. 

Votering:  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

8. LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT    

ISF-styrets forslag til vedtak:  

ISF-tinget godkjenner langtidsplan og –budsjett for virksomhet finansiert av tilskuddet fra 

Kunnskapsdepartementet.  
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Styret gis fullmakt til å utarbeide fullstendig langtidsplan og –budsjett for ISF basert på Idrettstingets 

vedtak som berører ISFs oppgaver og budsjett. Styret legger fram langtidsplan med budsjett på 

Ledermøtet i 2020.  

 

Votering:  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

9. FORSLAG TIL ISF-TINGET 

9.1 ENDRING AV VEDTEKTENE TIL IDRETTENS STUDIEFORBUND - FORSLAG  

FRA ISF-STYRET  

 
Forslag til vedtak:  

VEDTEKTER FOR IDRETTENS STUDIEFORBUND 

1. Organisasjon, formål og oppgaver 

Idrettens Studieforbund (ISF) er en fellesorganisasjon for utdanning- og opplæringsvirksomhet for alle 

organisasjoner som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 

ISFs hovedformål er å samordne, tilrettelegge for, og gjennomføre idrettsrelatert voksenopplæring for 

sine medlemmer, i samsvar med voksenopplæringslovens overordnete mål for studieforbundenes 

opplæringsaktivitet. 

ISF skal, innenfor sitt formål, være et bindeledd mellom medlemmene, offentlige myndigheter og andre. 

2. ISF-tinget  

2.1 Innkalling, avvikling mv.   

ISF-tinget er ISFs høyeste myndighet, og avholdes hvert fjerde år innen utgangen av juni. Styret 

innkaller til tinget innen 5 måneder før det avholdes. Forslag til ISF-tinget må være sendt ISF-styret 

innen 4 måneder før tinget holdes. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter må være 

tilgjengeliggjort av ISF- styret senest én måned før ISF- tinget avholdes.  

2.2 Oppgaver 

ISF- tinget skal:    

1.  Godkjenne de fremmøtte representantene 

2. Velge dirigent 

3. Velge to personer til å føre protokoll 

4. Velge to personer til å undertegne protokollen 

5. Godkjenne innkallingen 

6. Godkjenne saklisten 

7. Behandle beretning for tingperioden 

8. Behandle regnskap med revisors beretning 

9. Behandle langtidsplan og budsjett 

10. Behandle forslag til endring av vedtektene 
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11. Behandle andre forslag 

12. Engasjere revisor 

13. Velge styre: 

a. leder 

b. to medlemmer  

14. Velge ledere fra de regionale leddene for å lede regionleddet, eller gi styret fullmakt til å 

oppnevne ledere.  

15. Velge valgkomité: 

a. leder 

b. to medlemmer 

16. Velge to medlemmer til kontrollutvalget. 

 2.3 Vedtaksførhet og stemmegivning 

ISF-tinget består av ISF-styret, og representanter fra ISFs tilsluttede organisasjoner, tilsvarende 

representasjonsordningen på Idrettstinget. Tinget er vedtaksført med det antall godkjente 

representanter som møter.  

Med mindre annet er bestemt i disse vedtektene, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte 

eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

 2.4 Ekstraordinært ISF-ting 

Ekstraordinært ISF-ting innkalles av ISF-styret med minst én måneds varsel etter:  

a) vedtak av ISF-tinget 

b) vedtak av ISF-styret 

c) krav fra minst 1/4 av ISFs representasjonsberettigete organisasjonsledd.  

For øvrig gjelder pkt. 2.3.  

 3. ISF-styret 

Styret er høyeste myndighet mellom ISF-tingene, og skal iverksette ISF-tingets vedtak, besørge den 

alminnelige forvaltning, og representere ISF utad.  

4. ISFs regionale ledd 

ISF har en regional organisasjonsmessig forankring i hele landet gjennom regionleddene. 

Regionleddene sammenfaller med den statlige regioninndelingen, og ledes av person valgt på ISF- 

tinget, se pkt. 2.2.  

Regionleddet skal arbeide for å ivareta ISFs oppgaver i regionen, jf. pkt. 1. 

5. Endring i ISFs vedtekter  

Endringer i vedtektene kan vedtas på ordinært eller ekstraordinært ting. Vedtektsendringer krever 

minst 2/3 flertall av de avgitt stemmer.  

ISFs-styre kan, når særlige hensyn tilsier det, vedta midlertidige vedtektsendringer mellom tingene. 

Endringene må godkjennes på førstkommende ISF-ting.  

Endringer i vedtektene trer i kraft umiddelbart med mindre annet fremgår av vedtaket.  

6. Utmelding 
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Tilsluttede organisasjoner kan, ved skriftlig melding til ISFs styre, melde seg ut av ISF og ansees uttrådt 

1 måned etter at styret har mottatt melding om utmeldingen. 

7. Oppløsning  

Oppløsning av ISF kan bare behandles på ordinært ISF-ting etter å ha vært oppført på sakslisten. 

Forslag om oppløsning må vedtas med minst ¾ flertall. 

 

Votering:  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

9.2 FULLMAKT TIL Å OPPNEVNE LEDERE FOR REGIONALE LEDD - FORSLAG  

FRA ISF-STYRET   

 

Forslag til vedtak:  

ISF-styret får fullmakt til å oppnevne ledere av ISFs regionale ledd i tingperioden, jf. vedtektene pkt. 

2.2.  

 

Votering:  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

10. VALG 

10.1 STYRET OG KONTROLLUTVALG 

 

Valgkomiteens forslag:  

Valgkomiteen foreslår de samme personene til ISFs styre som til Idrettsstyret, samt de samme personer 

til kontrollutvalg for ISF som velges for NIFs kontrollutvalg. 

 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
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10.2 VALGKOMITÉ TIL ISF-TINGET 2023 

ISF-styrets forslag til vedtak: 

Likelydende som for Idrettstinget. 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

  Sted Dato          Sted Dato 

Oslo, 05.09.2019 Oslo, 05.09.2019
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