Vedtatt på ISF- tinget 24-26 mai 2019.
Endring av pkt. 2.1 vedtatt av ISF-styret den 8.10.19 (ISF-styret 2019-2021, sak 2), endring av pkt. 2.2
vedtatt av ISF-styret den 9.06.20 (ISF- styret 2019-2021, sak 7).
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 samtidig med Idrettstinget. 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Godkjenne de fremmøtte representantene
Velge dirigent
Velge to personer til å føre protokoll
Velge to personer til å undertegne protokollen
Godkjenne innkallingen
Godkjenne saklisten
Behandle beretning for tingperioden
Behandle regnskap med revisors beretning
Behandle langtidsplan og budsjett
Behandle forslag til endring av vedtektene
Behandle andre forslag
Engasjere revisor
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. Valgkomiteens medlemmer skal være de samme som NIFs valgkomité.
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 ISFtinget, 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
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.

