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ÅPNING AV IDRETTSTINGET 2019 

Åpning ved idrettspresident Tom Tvedt.  

HILSNER OG TALER TIL IDRETTSTINGET 

• Hilsen til Idrettstinget fra Lillehammer Kommune ved ordfører Espen Granberg Johansen.  

• Hilsen til Idrettstinget fra Oppland fylkeskommune ved fylkesordfører Even Aleksander Hagen. 

• Hilsen til Idrettstinget fra Norsk Tipping ved kommunikasjonsdirektør Tonje Sagstuen. 

• Presidentens tale til Idrettstinget ved President Tom Tvedt.  

• Hilsen til Idrettstinget fra Kulturminister Trine Skei Grande. 

1. GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER – FORSLAG 

FRA IDRETTSSTYRET 

Representanter med stemme-, forslags- og talerett 

Rep.nr. Organisasjon Verv Etternavn Fornavn 

1 Idrettsstyret President Tvedt Tom 

2 Idrettsstyret 1. visepresident Aasen Kristin Kloster 

3 Idrettsstyret 2. visepresident Jensen Oddvar Johan 

4 Idrettsstyret Styremedlem Asphjell Jorodd 

5 Idrettsstyret Styremedlem Bustos Marcela Montserrat Fonseca 

6 Idrettsstyret Styremedlem Figenschau Anne Berit 

7 Idrettsstyret Styremedlem Gullord Sondre Sande 

8 Idrettsstyret Styremedlem Haugen Kjartan 

9 Idrettsstyret Styremedlem Johnsen Sigbjørn 

10 Idrettsstyret Styremedlem Ramtoft Guri 

11 Idrettsstyret Styremedlem Roland Marit 

12 Idrettsstyret Styremedlem Sørensen Vibecke 

13 Idrettsstyret Ansattes representant Andreassen Mads 

14 Norges idrettsforbund Utøverrepresentant for 
olympiske idretter 

Jacobsen Astrid Uhrenholdt 

15 Norges idrettsforbund Utøverrepresentant for 
paralympiske idretter 

Skarstein Birgit 

16 Norges idrettsforbund Utøverrepresentant for ikke- 
olympiske/ikke-
paralympiske idretter 

Watterdal Øyvind 

17 Agder IK Styreleder Næss Jon Rolf 

18 Agder IK Nestleder Kolbeinsvik Marianne 

19 Agder IK Styremedlem Abrahamsen Arnt 

20 Agder IK Styremedlem Gundersen Siri Marie 

21 Agder IK Styremedlem Nipe Haakon 

22 Agder IK Styremedlem Wivestad Ragnar 

23 Agder IK Varamedlem Sunnås Nina 

24* Ake-, Bob- og 
Skeletonforbundet 

President Rolfsen Harald 

24* Ake-, Bob- og 
Skeletonforbundet 

Visepresident Jørgensen Kenneth 
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25 Akershus IK Styreleder Olausson Nordis Vik 

26 Akershus IK 1. nestleder og medlem NIFs 
valgkomité 

Bøe Vidar 

27 Akershus IK 2. nestleder Williksen Turid 

28 Akershus IK Styremedlem Kvifte Kjell 

29 Akershus IK Styremedlem Syversen Jon 

30 Amerikanske Idretters 
Forbund 

President Vogt Richard 

31 Badmintonforbundet President Wåland Trond 

32 Bandyforbundet President og medlem NIFs 
valgkomité 

Hansen Erik 

33 Bandyforbundet Styremedlem Birdal Monica 

34 Basketballforbundet President Parmann Jan Hendrik 

35 Bedriftsidrettsforbundet President Fossli Grethe 

36 Bedriftsidrettsforbundet Visepresident Flatebø Sverre 

37 Bedriftsidrettsforbundet Styremedlem Berge Lars Christian 

38 Bedriftsidrettsforbundet Styremedlem Kvale Anne Nystrøm 

39 Biljardforbundet President Rysjedal Robert Gelin 

40 Bokseforbundet President Slåke Odd Haktor 

41 Bordtennisforbundet President Ibenfeldt Christian 

42 Bowlingforbundet President Ludvigsen Halgeir 

43 Bryteforbundet Visepresident Røtnes Rolf 

44 Bueskytterforbundet President Risinggård Steinar 

45 Buskerud IK Styreleder Bogerud Roar 

46 Buskerud IK Styremedlem Fredriksen Katrine Brurberg 

47 Buskerud IK Styremedlem Groseth Anne Merethe 

48 Buskerud IK Styremedlem Thomassen Pål 

49 Castingforbundet President Slydahl Terje 

50 Cricketforbundet President Tariq Shabaz 

51 Curlingforbundet President Søgård Morten 

52 Cykleforbundet President Sørnes Jan-Oddvar 

53 Cykleforbundet 1. visepresident Sælemyr Marit Eriksen 

54 Danseforbundet President Gogstad Anders 

55 Dykkeforbundet Visepresident Henriksen Gry Hege 

56 Fekteforbundet President Cao Junjie 

57 Finnmark IK Styreleder Eriksen May Bente 

58 Finnmark IK Nestleder Mikkelsen Bjørn Roald 

59 Finnmark IK Styremedlem Næss Otilie 

60 Fleridrettsforbundet President Oftedal Eline 

61 Fotballforbundet President Svendsen Terje 

62 Fotballforbundet 1. visepresident Christiansen Mette 

63 Fotballforbundet Leder NFF Hordaland Gjelsvik Tore 

64 Fotballforbundet Leder NFF Indre Østland Skaare-Rekdal Ane Guro 

65 Friidrettsforbundet President Tømmernes Ketil 

66 Friidrettsforbundet Visepresident Farseth Anne 

67 Friidrettsforbundet Styremedlem og 
ungdomsrepresentant 

Vangsnes Mathias 
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68 Golfforbundet President Wiig Marit 

69 Gymnastikk og 
Turnforbundet 

President Pedersen Torgeir Røinås 

70 Gymnastikk og 
Turnforbundet 

Styremedlem Osaland May Brit Harestad 

71 Hedmark IK Styreleder Martinsen Tor Inge 

72 Hedmark IK Nestleder Nyløkken Mali Nordseth 

73 Hedmark IK Styremedlem Breen Thomas 

74 Hedmark IK Styremedlem Isnes Kari 

75 Hordaland IK Styreleder Johnsen Helge 

76 Hordaland IK Nestleder Knudsen Gunn Halvorsen 

77 Hordaland IK Styremedlem Hope Ole 

78 Hordaland IK Styremedlem Steinsland Aina Merete 

79 Hordaland IK Styremedlem Teikari Robert-André 

80 Hundekjørerforbundet President og medlem NIFs 
valgkomité 

Barfod Siri Victoria Eriksdatter 

81 Håndballforbundet President Lio Kåre Geir 

82 Håndballforbundet 1. visepresident og medlem 
NIFs valgkomité 

Aksnes Bente 

83 Håndballforbundet 2. visepresident Blindheim Ingrid 

84 Ishockeyforbundet President Pettersen Tage 

85 Judoforbundet President Hillestad Jørgen 

86 Kampsportforbundet 1. visepresident Gulbrandsen Line 

87 Kampsportforbundet 2. visepresident Andreassen Øyvind 

88 Kickboxingforbundet President Sæther Bjørnar 

89 Klatreforbundet President Tronstad Stein 

90 Luftsportforbundet Visepresident Brattland Mariann 

91 Motorsportforbundet President Westbye Emilie Funderud 

92 Møre og Romsdal IK Styreleder Sæter Kåre 

93 Møre og Romsdal IK Styremedlem Skodjereite Mikal 

94 Møre og Romsdal IK 1. vararepresentant og leder 
Ungdomsutvalget 

Stavseng Idun Eide 

95 Møre og Romsdal IK Leder MRIKs valgkomité Falkhytten Heidi 

96 Nordland IK Styreleder Aarseth Reinert 

97 Nordland IK Nestleder Eliassen Anita 

98* Nordland IK Styremedlem Hammernes Ronja 

98* Nordland IK Styremedlem Jakobsen Monja Lien 

99 Nordland IK Styremedlem Olsen Trond 

100* Oppland IK Styreleder Brørby Berit 

100* Oppland IK Nestleder Murud Liv Krokan 

101 Oppland IK Styremedlem Fløgum Inger Lilleby 

102 Oppland IK Styremedlem Nordhagen Svein Erik 

103 Oppland IK Styremedlem Nyhus Lars Petter 

104 Orienteringsforbundet President Kaas Astrid Waaler 

105 Orienteringsforbundet Styremedlem Ausen Dag 

106 Oslo IK Styreleder Oftedal Sveinung 

107 Oslo IK Nestleder Moen Elisabeth Skarsbø 
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108 Oslo IK Styremedlem Fiskerstrand Toril 

109 Oslo IK Styremedlem Trælvik Lars 

110 Oslo IK 1. varamedlem Birkeland Hedi Anne 

111* Padleforbundet Styremedlem Frantzen Ingrid Botslangen 

111* Padleforbundet President Kvillum Geir 

112 Roforbundet President Arvesen Hans-Jørgen 

113 Rogaland IK Styreleder Hveding John Arve 
114 Rogaland IK Nestleder Ommdal Siri 

115 Rogaland IK Styremedlem Fjermestad Torild Lende 

116 Rogaland IK Styremedlem Haaland Staale Grude 

117 Rogaland IK Leder Klepp Idrettsråd Helland Fridtjov 

118 Rugbyforbundet Visepresident Velle Karl Fredrik 

119* Rytterforbundet Styremedlem Rogne Terje 

119* Rytterforbundet President Sannum Tore 

120 Rytterforbundet Visepresident Østli Ingvild 

121 Seilforbundet President Heffermehl Jørgen Stang   

122 Skiforbundet President og medlem NIFs 
Valgkomité 

Røste Erik 

123 Skiforbundet Visepresident Riis-Johannessen Eva Tine 

124 Skiforbundet Styremedlem Bruun Erik 

125 Skiskytterforbundet President Horten Arne 

126 Skytterforbundet President og medlem NIFs 
valgkomité 

Larsen Håvard 

127 Skytterforbundet Styremedlem Stubsjøen Ingrid 

128 Skøyteforbundet President Adolfsen Mona 

129 Brettforbundet President Keul Ola 

130 Sogn og Fjordane IK Styreleiar og medlem NIFs 
valgkomité 

Sandal Nils 

131 Sogn og Fjordane IK Nestleiar Heimdal Arve 

132 Sogn og Fjordane IK Styremedlem Helland Ruth Sølvi 

133 Squashforbundet President Kalvø Otto 

134 Studentidrettsforbundet President Hansen Emilie Zakariassen 

135 Styrkeløftforbundet President Blikra Inger 

136 Svømmeforbundet President Bratbakk Cato 

137 Svømmeforbundet Visepresident Myrseth Linda Dønnem 

138 Telemark IK Styreleder Nordtveit Geir Berge 

139 Telemark IK Nestleder Nielsen Dag 

140 Telemark IK Styremedlem Wåle Veslemøy 

141 Tennisforbundet Visepresident Gjerdåker Lars 

142 Triatlonforbundet President Andersen Arild Mjøs 

143 Troms IK Styreleder Bjørklund Knut 

144 Troms IK Styremedlem Henriksen Sebastian 

145 Troms IK Styremedlem Nytrøen Lise Hagensen 

146 Troms IK Nestleder Tromsø IL Strandbu Astrid 

147 Trøndelag IK Styreleder Rømo Tore 

148 Trøndelag IK Nestleder Romundstad May 

149 Trøndelag IK Styremedlem Gregersen Anne Lede Fadnes 
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150 Trøndelag IK Styremedlem Johnsen Rune 

151 Trøndelag IK Styremedlem Røste Erlend Almåsvold 

152 Trøndelag IK Styreleder Idrettsrådet i 
Trondheim 

Bratsberg Anne Lise 

153 Trøndelag IK Leder Snåsa IL Belbo Siv Merethe Gederaas 

154 Vannski- og Wakeboard 
Forbundet 

President Marthinsen Lars Andreas 

155* Vektløfterforbundet President Grimseth Stian 

155* Vektløfterforbundet Varamedlem 
Lundberg Kjell Olav 

156 Vestfold IK Styreleder Johansen Per-Eivind 

157** Vestfold IK Nestleder Walle Bjørn 

157** Vestfold IK Varamedlem Larsen Julie 

158 Vestfold IK Styremedlem Nilsen Madeleine 

159 Vestfold IK Styremedlem Tansø Trude 

160 Volleyballforbundet President Sørdahl Eirik 

161* Østfold IK Styreleder Stokke Hilde 

161* Østfold IK Styremedlem Karlsen Emilie Karoline 

162 Østfold IK Nestleder Wedøe Åge 

163 Østfold IK Styremedlem Hensel Ingunn 

164 Østfold IK Styremedlem Unaas Erik 

 

*Representanter som byttet på å representere i løpet av tinget.  
**Idrettstinget ga representant nr. 157 dispensasjon fra § 2-4. Representantene byttet på å representere i løpet av tinget.  

 
Representanter med forslags- og talerett  
Rep.nr. Organisasjon Verv Etternavn Fornavn 

165 NIFs lovutvalg Leder Birkeland Steinar 

166 NIFs lovutvalg Medlem Jaråker Kirsti 

167 NIFs lovutvalg Medlem Remmen Johan Fredrik 

168 NIFs kontrollkomité Leder Wist Terje 

169 NIFs kontrollkomité Medlem Duun Tryggve 

170 NIFs valgkomité Leder Myhr Anne Irene 

171 NIFs valgkomité Medlem Davidsen Laila 

172 Norges idrettsforbund Generalsekretær Kvalevåg Karen  
Deloitte Revisor Dale  Torgeir 

  

Forslag til vedtak:  

De fremmøtte representantene godkjennes. 

Votering:  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 



 
 

IDRETTSTINGET 2019 

 

7 PROTOKOLL IDRETTSTINGET 2019 

2. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKLISTE OG 

FORRETNINGSORDEN 

2.1 GODKJENNE INNKALLING – FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 
Forslag til vedtak: 

Innkallingen godkjennes. 

Votering:  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

2.2 GODKJENNING AV SAKLISTEN – FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 
Forslag til sakliste:  

Sak 1:  Godkjenning av fremmøtte representanter 
Sak 2: Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden 
Sak 3: Valg av dirigenter, sekretærer og redaksjonskomité  
Sak 4: Behandle beretning for NIF 
Sak 5: Behandle de avsluttede og reviderte regnskaper for NIF  
Sak 6: Tilsetting av statsautorisert revisor til å revidere NIFs regnskaper og fastsette dennes 

honorar  
Sak 7:  Behandle norsk deltakelse i De olympiske og De paralympiske leker 
Sak 8:  Vurdere spørsmål som angår norsk søknad om arrangement av De olympiske og    
    paralympiske leker 
Sak 9:  Fastsette retningslinjer for søknad om tilskudd fra staten 
Sak 10:  Fastsette retningslinjer for fordeling av midler som er til disposisjon for NIF 
Sak 11:  Fastsette særidrettenes organisasjonsmessige tilknytning til NIF, herunder status som       
   særforbund 
Sak 12:  Vedta endringer i NIFs lov 
Sak 13:  Behandle innkomne forslag og saker  
Sak 14:  Behandle langtidsbudsjett og langtidsplan  
Sak 15:  Foreta valg 
 

Forslag til vedtak: 

Saklisten godkjennes.  

Følgende hadde ordet i saken: 

Tom Tvedt -Idrettsstyret. 

Forslagstiller informerte om at saklisten også inkluderer forslag 13.28 fra Idrettsstyret, om felles 

ungdomsforsikring. 

Votering:  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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2.3 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN – FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

Forslag til forretningsorden:  

1. Gjennomføring av tinget 

1.1  Tinget ledes av de(n) valgte dirigenten(e), og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og 

denne forretningsorden. 

2. Taletid 

2.1  Representant for forslagsstiller med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å presentere 

forslaget.  

2.2  For etterfølgende innlegg, er taletiden fem minutter for første innlegg, tre minutter for andre 

innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme 

sak.  

2.3  Etter forslag fra dirigenten eller representant, kan tinget beslutte å: 

- sette strek for de inntegnede talere 

- sette strek for nye forslag   

- øke antall innlegg 

- endre taletiden  

- gi taletid til personer uten talerett 

2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden, har ett minutt taletid.   

3. Behandling av forslag på tinget 

3.1  Eventuelle forslag/endringsforslag som fremmes under tingforhandlingene skal skje 

elektronisk, ev. på særskilt skjema som leveres til dirigenten og er påført organisasjonsledd, 

navn på representant og dennes signatur.  

3.2   Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.  

3.3  Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten at tinget 

aksepterer dette. 

4. Stemmegivning  

4.1 Stemmegivning gjennomføres ved bruk av et elektronisk stemmesystem med mindre tinget       

anser formell stemmegivning unødvendig. Ved teknisk svikt i systemet, benyttes 

stemmegivning ved fremvisning av representantnummer og/eller skriftlig skjema.  

5. Protokoll  

5.1  Det føres protokoll over tingets forhandlinger. Protokollen føres av de tinget har valgt til å 

føre protokoll. 

5.2  I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet, hvem 

som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av 

avstemninger med antall stemmer for og imot.  

5.3 Protokollen skal publiseres på NIFs hjemmeside så snart den er godkjent.  
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Forslag til vedtak: 

Forretningsorden godkjennes.  

Votering:  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

3. VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆRER, REDAKSJONSKOMITÉ PÅ 

FEM MEDLEMMER FOR TINGET OG TO TIL Å SIGNERE 

PROTOKOLLEN – FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

Forslag til vedtak:  

Idrettstinget velger:  

Dirigenter:  Unn Birkeland 

   Sverre Seeberg 

   Niels Kiær 

Sekretærer:  Siri Grønborg Christensen/Guro Aurtande 

Arnfinn Vik 

 

Redaksjonskomité:  

Oddvar Johan Jensen, Idrettsstyret 

Emilie Zakariassen Hansen, Norges Studentidrettsforbund 

Erik Bruun, Norges Skiforbund 

Elisabeth Skarsbø Moen, Oslo idrettskrets 

Reinert Aarseth, Nordland idrettskrets 

Følgende hadde ordet i saken:  

Tom Tvedt –Idrettsstyret, Knut Bjørklund - Troms idrettskrets. 

Forslagstiller foreslo to endringer av redaksjonskomiteens medlemmer: Erik Bruun erstattes av Tage 

Pettersen, Norges Ishockeyforbund, og Emilie Zakariassen Hansen erstattes av Mona Adolfsen, 

Norges Skøyteforbund. 

Som følge av lovendring i § 3-4 (1) a-s), se forslag 12.42, foreslo Idrettsstyret Ingvild Østli, Norges 

Rytterforbund, og Veslemøy Wåle, Telemark idrettskrets, til å signere protokollen.  

Votering: 

Forslaget med forslagsstillers endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Norges Bandyforbund foreslo at generalsekretærer skulle få sitte sammen med sine representanter 

under tingbehandlingen.  

Følgende hadde ordet i saken:  

Erik Hansen- Norges Bandyforbund, Tom Tvedt- Idrettsstyret.  

Votering: 

86 stemte mot forslaget. Forslaget ble ikke vedtatt. 

 

4. BEHANDLE BERETNINGER FOR NIF 

4.1 GODKJENNING AV NIFS ÅRSBERETNINGER 2015-2018 – FORSLAG FRA 

IDRETTSSTYRET 

 
Forslag til vedtak: 

NIFs årsberetninger for 2015, 2016, 2017 og 2018 godkjennes. 

Følgende hadde ordet i saken:  

Tom Tvedt -Idrettsstyret. 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

  

4.2 GODKJENNING AV RAPPORTER FRA TINGVALGTE ORGANER – FORSLAG 

FRA IDRETTSSTYRET 

 
 

a) Rapport fra NIFs domsutvalg 

b) Rapport fra NIFs appellutvalg 

c) Rapport fra NIFs lovutvalg 

d) Rapport fra NIFs kontrollkomité 

e) Rapport fra NIFs kompensasjonskomité 

 

Forslag til vedtak:  

Rapporter fra de tingvalgte organer godkjennes.  

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
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5. BEHANDLE DE AVSLUTTEDE OG REVIDERTE REGNSKAPER FOR 

NIF – FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

Forslag til vedtak: 

NIFs regnskaper for 2015, 2016, 2017 og 2018 godkjennes. 

Følgende hadde ordet i saken:  

Karen Kvalevåg –Norges idrettsforbund, Torgeir Dale - Deloitte, Terje Wist – NIFs kontrollkomité, 

Arild Mjøs Andersen – Norges Triatlonforbund, Erik Hansen – Norges Bandyforbund. 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

6. TILSETTING AV STATSAUTORISERT REVISOR TIL Å REVIDERE 

NIFS REGNSKAPER OG FASTSETTE DENNES HONORAR - 

FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

Forslag til vedtak: 

1. Deloitte engasjeres som revisor til å revidere NIFs regnskaper i tingperioden.  

2. Idrettsstyret gis fullmakt til å fastsette Deloittes honorar. 

Votering: 

 Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

7. BEHANDLE NORSK DELTAKELSE I DE OLYMPISKE OG DE 

PARALYMPISKE LEKER – FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

Forslag til vedtak: 

NIF deltar i De olympiske leker og De paralympiske leker i Tokyo i 2020 og i Beijing 2022. 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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8. VURDERE SPØRSMÅL SOM ANGÅR NORSK SØKNAD OM 

OLYMPISKE OG PARALYMPISKE LEKER 

8.1 MANDAT TIL Å GJØRE SONDERINGER MED TANKE PÅ Å AVKLARE VILJE TIL 

Å ARRANGERE OLYMPISKE OG PARALYMPISKE LEKER I NORGE I 

FREMTIDEN - FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

Forslag til vedtak:  

Med henvisning til Det olympiske charters kap. 4, punkt 27-4, foreslår Idrettsstyret – med 

utgangspunkt i de styrevedtatte premisser for en evt. fremtidig norsk søknad om OL/PL (ref. IS-sak 

201 i IS-møte 23, 2015-2019) - at Idrettsstyret, som olympisk og paralympisk komité, skal gjøre 

sonderinger internt i idretten og med Storting/regjering med tanke på å avklare om det finnes en reell 

vilje til å arrangere olympiske og paralympiske leker i Norge i fremtiden. Dersom en slik vilje er 

tilstede, vil spørsmålet bli behandlet på Idrettstinget (ref. NIFs lov kap. 3, §3-4 (1) h). En eventuell 

fremtidig søknad om OL/PL vil baseres på prosessen for søkerarbeidet som legges til grunn i IOCs 

New Norm. 

 

Følgende hadde ordet i saken:  

Tom Tvedt –Idrettsstyret. 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

8.2 UTGREIING OM DET SKAL SØKJAST OM Å FÅ OLYMPISKE OG 

PARALYMPISKE VINTERLEIKAR TIL NORGE I 2030 - FORSLAG FRA 

HORDALAND IDRETTSKRETS, TRØNDELAG IDRETTSKRETS, OPPLAND 

IDRETTSKRETS OG TELEMARK IDRETTSKRETS  

 

Forslag til vedtak:  

Idrettstinget ynskjer at norsk idrett skal greie ut om det skal søkjast om å få olympiske og 

paralympiske vinterleikar til Norge i 2030.   

Leikane skal vera basert på dei verdiane norsk idrett er tufta på og skal gjennomførast i både 

eksisterande og planlagde anlegg rundt om i Norge.  

Idrettstinget ber Idrettsstyret sette ned ei brei, komplementerande gruppe som hentar inn fakta på 

kva som skal til for at Norge skal kunne arrangere eit nøkternt og annleis OL og PL.  

Utgreiinga skal kartlegge både regionalt, nasjonalt og internasjonalt arrangørsamarbeid rundt 

gjennomføringa av OL/PL.  

Gruppa leverer sin rapport til Idrettens Leiarmøte 2020, som basert på denne rapporten vil avgjere 

neste steg fram mot realitetshandsaming enten i ekstraordinært eller ordinært Idrettsting i 2021. 
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Følgende hadde ordet i saken:  

Helge Johnsen – Hordaland idrettskrets 

Forslaget foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget. 

9. FASTSETTE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM TILSKUDD FRA 

STATEN – FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

Forslag til vedtak: 

Idrettsstyret gis fullmakt til å søke om tilskudd fra stats- og spillemidler for budsjettårene 2020, 2021, 

2022 og 2023 på bakgrunn av Langtidsplanen for norsk idrett 2019-2023 og langtidsbudsjettet 2020-

2023. 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

 

10. FASTSETTE RETNINGSLINJER FOR FORDELING AV MIDLER SOM        

ER TIL DISPOSISJON FOR NIF – FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

Forslag til vedtak:                                

Idrettsstyret gis fullmakt til å fordele tilskuddene fra stats- og spillemidler i tingperioden i tråd med 

prioriteringene i Idrettspolitisk dokument og vedtatt langtidsbudsjett. Idrettsstyret gis fullmakt til å 

utforme ordningene for fordeling av spillemidler til idrettskretsene og særforbundene, herunder 

foreta nødvendige justeringer innenfor de etablerte fordelingsmodellene for særforbundene og 

idrettskretsene, dersom det skjer vesentlige endringer i forutsetningene for fordelingsmodellene i 

tingperioden. De berørte organisasjonsleddene skal i så fall høres forut for iverksetting av endringer. 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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11. FASTSETTE SÆRIDRETTENES ORGANISASJONSMESSIGE          

TILKNYTNING TIL NIF, HERUNDER STATUS SOM SÆRFORBUND 

11.1 REGLER FOR OPPTAK AV SÆRFORBUND – FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 
Forslag til regler for opptak av særforbund:  

1) For å kunne tas opp som særforbund i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 

komité (NIF), må følgende vilkår være oppfylt: 

 

a) Søkers aktivitet oppfyller NIFs krav til idrett, jf. NIFs lov § 1-2. 

b) Søkers organisasjon og virksomhet er bygget på verdier og regler som er forenlige med NIFs 

regelverk.  

c) Søker dokumenterer at aktiviteten ha vært utøvd i Norge i minst tre år, og at søker har minst 

1500 medlemmer i sin organisasjon.  

d) Søkers aktivitet skiller seg klart fra idrett som organiseres av et eksisterende særforbund. 

e) Søker er den organisasjonen i Norge som i all hovedsak organiserer den aktuelle idretten.  

 

2) Ved vurderingen skal det i tillegg legges vekt på om søker er tilsluttet det internasjonale 

særforbundet som organiserer konkurranser i idretten, og om opptaket sikrer en god utnyttelse av 

idrettens ressurser. 

 

Forslag til vedtak:  

Regler for opptak av særforbund godkjennes.  

Følgende hadde ordet i saken:  

Anne Berit Figenschau – Idrettsstyret.  

Votering: 

1 stemte mot forslaget. Forslaget ble vedtatt. 

 

11.2 OPPTAK AV SÆRFORBUND – FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 
NIF har mottatt søknad fra Norges Functional Fitness Forbund om opptak som særforbund i NIF:  
 

Forslag til vedtak:  

Norges Functional Fitness Forbund tas opp som nytt særforbund i NIF.   

Følgende hadde ordet i saken:  

Christer Idland – president i Norges Functional Fitness Forbund presenterte søknaden.  

Anne Berit Figenschau –Idrettsstyret, Emilie Zakariassen Hansen – Norges Studentidrettsforbund, 

Hedi Anne Birkeland – Oslo idrettskrets, Ola Keul – Norges Brettforbund, Knut Bjørklund – Troms 

idrettskrets, Stian Grimseth – Norges Vektløfterforbund. 
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Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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12. VEDTA ENDRINGER I NIFS LOV 

12.1 § 1-1 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

EKSISTERENDE ORDLYD FORSLAG TIL NY ORDLYD 

 
§ 1-1 Organisasjon og virkeområde 

(1) Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF) er en 
fellesorganisasjon for idretten i Norge. 

(2) NIFs ting er norsk idretts høyeste 
myndighet. NIF er en frivillig, partipolitisk 
nøytral og uavhengig organisasjon. I 
spørsmål som angår Norges forberedelse til 
og deltakelse i De olympiske leker gjelder 
Den internasjonale olympiske komités (IOC) 
charter. I spørsmål som angår Norges 
forberedelse til og deltakelse i De 
paralympiske leker gjelder Den 
internasjonale paralympiske komités (IPC) 
regelverk. 

(3) Under NIF hører følgende 
organisasjonsledd: Særforbund, 
idrettskretser, særkretser/regioner, 
idrettsråd og idrettslag. Idrettslag og 
særforbund er NIFs medlemmer. 

(4) Denne lov gjelder for alle 
organisasjonsledd og all aktivitet organisert 
under NIF. 

  

 
§ 1-1 Organisasjon og virkeområde 

(1) Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF) er en 
fellesorganisasjon for idretten i Norge. 

(2) NIFs ting er norsk idretts høyeste 
myndighet. NIF er en frivillig, partipolitisk 
nøytral og uavhengig organisasjon. NIF er 
tilsluttet I spørsmål som angår Norges 
forberedelse til og deltakelse i De olympiske 
leker gjelder Den internasjonale olympiske 
komités (IOC) charter. I spørsmål som 
angår Norges forberedelse til og deltakelse i 
De paralympiske leker gjelder og Den 
internasjonale paralympiske komités (IPC), 
og må følge deres regelverk.  

(3) Under NIF hører følgende 
organisasjonsledd: Særforbund, 
idrettskretser, særkretser/regioner, 
idrettsråd og idrettslag. Idrettslag og 
særforbund er NIFs medlemmer. 

(4) Denne loven gjelder for NIF og alle NIFs 
organisasjonsledd, og all aktivitet 
organisert under NIF. Deltakelse i slik 
aktivitet innebærer en forpliktelse til å 
overholde NIF og NIFs organisasjonsledds 
regelverk og vedtak.  

  

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget. 
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12.2 § 1-2 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 1-2 Formål 

(1) NIF skal arbeide for at alle mennesker gis 
mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker 
og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller 
uforholdsmessig forskjellsbehandling. Med 
idrett menes aktivitet som oppfyller følgende 
vilkår: 
a) det er fysisk aktivitet av konkurranse-, 
trenings- og/eller mosjonskarakter, 
b) aktiviteten er som konkurranseaktivitet 
målbar etter godkjent regelverk,  
c) aktiviteten tilfredsstiller de etiske normer 
idretten i Norge bygger sin aktivitet på. 

 
(2) Organisasjonen skal være en positiv 
verdiskaper for individ og samfunn og 
dermed styrke sin posisjon som 
folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. 

(3) Organisasjonens arbeid skal preges av 
frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 
All idrettslig aktivitet skal bygge på 
grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, 
helse og ærlighet. 

 
§ 1-2 Formål 

(1) NIF skal arbeide for at alle mennesker 
gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine 
ønsker og behov, og uten å bli utsatt for 
usaklig eller uforholdsmessig 
forskjellsbehandling. Med idrett menes 
aktivitet som oppfyller følgende vilkår: 
a) det er fysisk eller ferdighetspreget 
aktivitet av konkurranse-, trenings- og/eller 
mosjonskarakter,  
b) aktiviteten er som konkurranseaktivitet 
målbar etter godkjent regelverk,  
c) aktiviteten tilfredsstiller de etiske normer 
idretten i NIF Norge bygger sin aktivitet på. 

(2) Organisasjonen skal være en positiv 
verdiskaper for individ og samfunn og 
dermed styrke sin posisjon som 
folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. 

(3) NIFs visjon er «Idrettsglede for alle». 
Verdiene ambisiøs, leken, ærlig og 
inkluderende skal prege organisasjonens 
arbeid og all idrettslig aktivitet. 
Organisasjonens arbeid skal preges av 
frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 
All idrettslig aktivitet skal bygge på 
grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, 
helse og ærlighet. 

Følgende hadde ordet i saken:  

Erik Bruun- Norges Skiforbund. 

Norges Skiforbund foreslo følgende protokolltilførsel dersom endring i (1) ble vedtatt:  

Idrettsstyret skal definere hva som menes med ferdighetspreget aktivitet, slik at søknader om 

ferdighetspregede aktiviteter behandles etter gitte retningslinjer som er kjent på forhånd. 

Forslaget til endring av § 1-2 (3) ble foreslått trukket av forslagsstiller. Dette ble 

akseptert av tinget. 

Votering:  

95 stemte mot forslaget. Forslaget ble ikke vedtatt. 
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12.3 § 1-3 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 1-3 Oppgaver 

NIFs formål søkes nådd gjennom samarbeid 
med medlemmer i idrettslag, med 
organisasjonsledd og med offentlige 
myndigheter, næringslivet og organisasjoner 
utenfor idretten, innenfor de rammer som 
gjelder for idretten nasjonalt og i IOCs 
charter og IPCs regelverk. 

 

§ 1-3 Oppgaver 

NIFs formål søkes nådd gjennom 
samarbeid med medlemmer i idrettslag, 
med organisasjonsledd og med offentlige 
myndigheter, næringslivet og 
organisasjoner utenfor idretten, innenfor de 
rammer som gjelder for idretten nasjonalt 
og etter i IOCs charter og IPCs regelverk. 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget. 

 

12.4 § 1-4 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 1-4 Selvdømme 

Tvister med tilknytning til NIF og 
underliggende organisasjonsledd skal så 
langt det er mulig med endelig virkning løses 
innen organisasjonens styrende og 
dømmende organer. 

 
§ 1-4 Selvdømme 

Tvister med tilknytning til NIF og NIFs 
underliggende organisasjonsledd skal, så 
langt det er mulig, med endelig virkning 
løses innen organisasjonens styrende og 
dømmende organer. 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget. 

 

12.5 § 1-5 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 1-5 Endring i NIFs lov  

(1) Endringer i NIFs lov vedtas på ordinært 
eller ekstraordinært ting. Lovendringer skal 
være oppført på saklisten og krever 2/3 
flertall av de avgitte stemmer. Endring av  
§ 1-8 krever 3/4 flertall av de avgitte 
stemmer. Endringer i NIFs lov trer i kraft 
umiddelbart dersom vedtaket ikke sier noe 
annet.  

 

 
§ 1-5 Endring i NIFs lov  

(1) Endringer i NIFs lov vedtas på ordinært 
eller ekstraordinært ting. Lovendringer skal 
være oppført på saklisten og krever 2/3 
flertall av de avgitte stemmer. Endring av  
§ 1-8 krever 3/4 flertall av de avgitte 
stemmer. Endringer i NIFs lov trer i kraft 
fra det tidspunkt som er angitt i vedtaket. 
Dersom tinget ikke har vedtatt et 
ikrafttredelsestidspunkt, trer lovendringen i 
kraft 1. januar året etter Idrettstinget, med 
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(2) Et enstemmig idrettsstyre kan, når 
særlige hensyn tilsier det, vedta midlertidige 
lovendringer mellom idrettstingene. 
Lovendringsforslaget må først behandles og 
anbefales av lovutvalget. Endringene må 
godkjennes på førstkommende Idrettsting. 
Lovendringene trer i kraft straks og gjelder 
til neste Idrettsting. Idrettsstyret kan bare 
foreta midlertidige lovendringer i NIFs lov 
kapittel 11, 12, 13 og 14.  

 

 

(3) Ved endring av bestemmelser i NIFs lov 

som tidligere er godkjent av IOC og IPC, skal 

loven oversendes IOC og IPC med 

anmodning om godkjenning. 

mindre Idrettsstyret beslutter at det skal tre 
i kraft tidligere. umiddelbart dersom 
vedtaket ikke sier noe annet.  

(2) Et enstemmig idrettsstyre kan, når 
særlige hensyn tilsier det, vedta 
midlertidige lovendringer som gjelder til 
neste idrettsting. Lovendringsforslaget skal 
behandles av NIFs lovutvalg. mellom 
idrettstingene. Lovendringsforslaget må 
først behandles og anbefales av lovutvalget. 
Endringene må godkjennes på 
førstkommende Idrettsting. Lovendringene 
trer i kraft straks dersom vedtaket ikke 
angir noe annet. og gjelder til neste 
Idrettsting. Idrettsstyret kan bare foreta 
midlertidige lovendringer i NIFs lov kapittel 
11, 12, 13 og 14.  

(3) Ved endring av bestemmelser i NIFs lov 
som tidligere er godkjent av IOC og IPC, 
skal loven oversendes IOC og IPC med 
anmodning om godkjenning. 

 

Forslagsstiller foreslo at bestemmelsen skulle tre i kraft umiddelbart.  

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt med umiddelbar ikrafttredelse. 

 

 

12.6 § 1-7 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 1-7 Regnskapsår 

NIFs regnskapsår regnes fra 1. januar til 31. 
desember. 

 
§ 1-7 Regnskapsår 

NIFs r Regnskapsåret for NIF og NIFs 
organisasjonsledd er kalenderåret. regnes 
fra 1. januar til 31. desember. 

 

Følgende hadde ordet i saken:  

Monica Birdal- Norges Bandyforbund. 

Votering:  

12 stemte mot forslaget. Forslaget ble vedtatt.  
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12.7 KAPITTEL 2 - FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

Kapittel 2: Felles bestemmelser for samtlige 

organisasjonsledd 

 

 

Kapittel 2: Felles bestemmelser for NIF og 

NIFs samtlige organisasjonsledd  

 

Forslagsstiller foreslo å endre ordlyden fra «NIF og NIFs organisasjonsledd» til «hele 

organisasjonen». 

Votering: 

Forslaget med forslagsstillers endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

12.8 § 2-1 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 2-1 Virkeområde 

Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for 

alle organisasjonsledd tilsluttet NIF. Dette 

gjelder uavhengig av om bestemmelsene er 

tatt inn i det enkelte organisasjonsledds eget 

regelverk.  

 

§ 2-1 Virkeområde 

Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for 

alle NIF og NIFs organisasjonsledd 

tilsluttet NIF., og Dette gjelder uavhengig 

av om bestemmelsene er tatt inn i det 

enkelte organisasjonsledds eget regelverk.  

 

Forslagsstiller foreslo å endre ordlyden fra «NIF og NIFs organisasjonsledd» til «hele 

organisasjonen». 

Votering: 

Forslaget med forslagsstillers endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
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12.9 § 2-2 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 2-2 Organisasjonsleddenes lover, 

lovnormer og lovendringer 

(1) Organisasjonsledd tilsluttet NIF skal 

overholde NIFs regelverk og vedtak og vedta 

lover som pålegger sine egne medlemmer det 

samme. I tilfelle et organisasjonsledd har 

lovbestemmelser som er i strid med 

bestemmelser i NIFs lov, går NIFs lov foran.  

 

 

 

(2) Organisasjonsledd som er tilsluttet eller 

underordnet annet organisasjonsledd, plikter 

å overholde dette organisasjonsleddets 

regelverk og vedtak. NIFs organisasjonsledd 

plikter å bruke lovnorm fastsatt av 

Idrettsstyret. Særkretser/regioner plikter å 

bruke lovnorm fastsatt av særforbundet 

basert på NIFs lovnorm.  

 

(3) Idrettslag og særforbund skal ved opptak 

i NIF benytte NIFs lovnorm. Loven med 

tillegg av eventuelle suppleringer godkjennes 

av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir 

fullmakt.  

 

 

 

 

(4) Endringer i et organisasjonsledds lov kan 

bare foretas på ordinært eller ekstraordinært 

årsmøte/ting etter å ha vært oppført på 

saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte 

stemmer. Endring av § 2-23 krever 3/4 av de 

avgitte stemmer. Lovendringer må sendes 

Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir 

fullmakt.  

 

§ 2-2 Organisasjonsleddenes lover, 

lovnormer og lovendringer 

(1) Organisasjonsledd i tilsluttet NIF skal 

overholde NIFs overordnete 

organisasjonsledds regelverk og vedtak, og 

ha et regelverk som er i samsvar med dette. 

vedta lover som pålegger sine egne 

medlemmer det samme. I tilfelle et 

organisasjonsledd har lovbestemmelser 

som er i strid med bestemmelser i NIFs lov, 

går NIFs lov foran. Organisasjonsleddene 

plikter å bruke lovnorm fastsatt av 

Idrettsstyret. 

(2) Organisasjonsledd som er tilsluttet eller 

underordnet annet organisasjonsledd, 

plikter å overholde dette 

organisasjonsleddets regelverk og vedtak. 

NIFs organisasjonsledd plikter å bruke 

lovnorm fastsatt av Idrettsstyret. 

Særkretser/regioner plikter å bruke 

lovnorm fastsatt av særforbundet basert på 

NIFs lovnorm.  

(3) Idrettslag og særforbund skal ved 

opptak i NIF benytte NIFs lovnorm. Loven 

med tillegg av eventuelle suppleringer 

godkjennes av Idrettsstyret eller den 

Idrettsstyret gir fullmakt.  

(2) Ved endringer i NIFs regelverk, plikter 

styret i organisasjonsleddet å gjøre 

eventuelle nødvendige endringer i eget 

regelverk. Endringer skal gjøres kjent i 

organisasjonen så snart de er vedtatt av 

styret.  

(34) Endringer i et organisasjonsledds egen 

lov kan bare foretas på ordinært eller 

ekstraordinært årsmøte/ting etter å ha vært 

oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av 

de avgitte stemmener. Endring av § 2-23 

krever 3/4 av de avgitte stemmer. 

Lovendringer må sendes Idrettsstyret eller 

den Idrettsstyret gir fullmakt. Endringene 

trer i kraft straks, med mindre 

årsmøtet/tinget vedtar noe annet.  
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(5) Lovendringer i et organisasjonsledds lov 

som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft 

straks. Lovendringer vedtatt av 

organisasjonsleddet selv trer ikke i kraft før 

de er godkjent av Idrettsstyret eller den 

Idrettsstyret gir fullmakt. I forbindelse med 

godkjenningen kan Idrettsstyret eller den 

Idrettsstyret gir fullmakt pålegge nødvendig 

endring for å unngå motstrid med NIFs 

regelverk. Godkjenningen er begrenset til de 

bestemmelser som NIFs lov omfatter. 

 

(5)(4) Dersom årsmøte/ting vedtar 

lovendringer, sendes protokollen til 

følgende:  

• Idrettskretser og særforbund, til 

Idrettsstyret. 

• Særkretser/regioner, til 

særforbundet. 

• Idrettsråd og idrettslag, til 

idrettskretsen.  

 

(5) Lovendringer i et organisasjonsledds lov 

som følge av endringer i NIFs lov, trer i 

kraft straks. Lovendringer vedtatt av 

organisasjonsleddet selv trer ikke i kraft før 

de er godkjent av Idrettsstyret eller den 

Idrettsstyret gir fullmakt. Ved eventuell 

motstrid mellom et organisasjonsledds 

regelverk og NIFs regelverk, går NIFs 

regelverk foran. Idrettsstyret, særforbund 

og idrettskretser kan, som overordnete 

organisasjonsledd, I forbindelse med 

godkjenningen kan Idrettsstyret eller den 

Idrettsstyret gir fullmakt pålegge nødvendig 

endring for å unngå motstrid med NIFs 

regelverk. Godkjenningen er begrenset til 

de bestemmelser som NIFs lov omfatter. 

 

Votering: 

Til (1) og sletting av eksisterende ordlyd i (2) og (3): 151 stemte for forslaget. 

Forslaget ble vedtatt. 

Til (2): 127 stemte for forslaget. Forslaget ble vedtatt. 

Til (3) og (4): 150 stemte for forslaget. Forslaget ble vedtatt. 

 

 

12.10 § 2-3 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 2-3 NIF og organisasjonsledd som 

overordnet myndighet 

(1) Overordnet organisasjonsledd kan kreve å 

få utlevert regnskaper, protokoller, 

korrespondanse, bilag, medlemslister mv. fra 

 

§ 2-3 NIF og NIFs organisasjonsledd som 

overordnet myndighet 

(1) Overordnet organisasjonsledd kan kreve 

alle opplysninger, redegjørelser og 

dokumenter fra underordnet 
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underordnet organisasjonsledd. 

Underordnet organisasjonsledd plikter 

uoppfordret innen rimelig tid å sende kopi av 

mottatte revisorbrev til overordnet ledd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Overordnet organisasjonsledd kan, når 

det foreligger særlige grunner, innkalle til 

ekstraordinære ting/årsmøter og møter i 

underordnet organisasjonsledd. 

(3) Overordnet organisasjonsledd kan, når 

det foreligger særlige grunner, overta 

administrasjonen av underordnet ledd og 

oppnevne personer til nødvendige tillitsverv. 

 

(4) Hvis et organisasjonsledd ikke er i stand 

til å betjene sine økonomiske forpliktelser 

etter hvert som de forfaller, skal dette 

organisasjonsledd umiddelbart meddele 

situasjonen til overordnet organisasjonsledd. 

 

organisasjonsledd, og foreta de 

undersøkelser som det overordnete 

organisasjonsleddet anser nødvendig.  

Tilsvarende gjelder opplysninger, 

redegjørelser og dokumentasjon 

vedrørende aksjeselskaper heleid av et 

organisasjonsledd. å få utlevert regnskaper, 

protokoller, korrespondanse, bilag, 

medlemslister mv. fra underordnet 

organisasjonsledd. Styret i Underordnet et 

organisasjonsledd plikter uoppfordret 

innen rimelig tid å sende kopi av mottatte 

revisorbrev til organisasjonsleddets 

kontrollkomité og til følgende: 

• Idrettskretser og særforbund, til 

Idrettsstyret 

• Særkretser/regioner, til 

særforbundet 

• Idrettsråd og idrettslag, til 

idrettskretsen 

 

(2) Overordnet organisasjonsledd kan, når 

det foreligger særlige grunner, innkalle til 

ekstraordinære årsmøter/ting/årsmøter og 

møter i underordnet organisasjonsledd. 

(3) Overordnet organisasjonsledd kan, når 

det foreligger særlige grunner, overta 

administrasjonen av underordnet 

organisasjonsledd. og oppnevne personer til 

nødvendige tillitsverv. 

(4) Hvis et organisasjonsledd ikke er i stand 

til å betjene sine økonomiske forpliktelser 

etter hvert som de forfaller, skal dette 

organisasjonsledd umiddelbart meddele 

situasjonen til overordnet 

organisasjonsledd. 

Følgende hadde ordet i saken:  

Knut Bjørklund- Troms idrettskrets.  

Troms idrettskrets fremmet forslag om at (3) siste del av siste setning skal opprettholdes som i 

gjeldende bestemmelse. 

Votering: 

Forslaget med Troms idrettskrets’ forslag til endring ble enstemmig vedtatt. 
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12.11 § 2-4 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 2-4 Kjønnsfordeling  

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, 

utvalg/komité mv. og ved representasjon til 

årsmøte/ting, skal begge kjønn være 

representert. Sammensetningen skal være 

forholdsmessig i forhold til 

kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog 

slik at det ved valg/oppnevning av mer enn 

tre personer skal velges/oppnevnes minst to 

personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen 

gjelder også der det velges mer enn ett 

varamedlem. Ansattes representant teller 

ikke med ved beregningen av 

kjønnsfordelingen.  

 

 

 

 

 

 

(2) Ved valg/oppnevning til styrer, råd, 

utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, 

skal styret innen 1 måned etter årsmøtet/ 

tinget sende ut innkalling til ekstraordinært 

årsmøte/ting der nytt valg foretas. 

Eksisterende medlemmer i det aktuelle 

styret, komiteen mv. blir sittende til nytt 

styre, komité mv. er valgt.  

(3) Ved representasjon må den delegasjon 

som faktisk møter tilfredsstille 

bestemmelsen, hvis ikke mister 

organisasjonsleddet det antall representanter 

som mangler for å oppfylle bestemmelsen.  

 

  

 

 

 

§ 2-4 Kjønnsfordeling  

(1) NIF og NIFs organisasjonsledd skal 

arbeide for en lik kjønnsfordeling ved 

valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og 

representasjon til årsmøter/ting. Ved 

valg/oppnevning av styre, råd, 

utvalg/komité mv. og ved representasjon til 

årsmøte/ting, skal begge kjønn være 

representert, og ingen av kjønnene skal 

være overrepresentert med mer enn én 

person.  Sammensetningen skal være 

forholdsmessig i forhold til 

kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog 

slik at det ved valg/oppnevning av mer enn 

tre personer skal velges/oppnevnes minst to 

personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen 

gjelder også der det velges mer enn ett 

varamedlem. Ansattes representant teller 

ikke med ved beregningen av 

kjønnsfordelingen. For idrettslag får 

bestemmelsen bare anvendelse for styre, 

valgkomité, kontrollkomité og ved 

representasjon til årsmøte/ting i overordnet 

organisasjonsledd.  

(2) Ved valg/oppnevning til styrer, råd, 

utvalg/komité mv. i strid med 

bestemmelsen, skal styret innen 1 måned 

etter årsmøtet/ tinget sende ut innkalling til 

ekstraordinært årsmøte/ting der nytt valg 

foretas. Eksisterende medlemmer i det 

aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende 

til nytt styre, komité mv. er valgt.  

(3) Ved representasjon må den delegasjon 

som faktisk møter tilfredsstille oppfylle 

bestemmelsen, hvis ikke mister 

organisasjonsleddet det antall 

representanter som mangler skal antallet 

representanter i den fremmøtte 

delegasjonen reduseres slik at den for å 

oppfyller bestemmelsen. Årsmøtet/tinget 

kan likevel godkjenne den fremmøtte 

delegasjonen dersom det foreligger 

uforutsette forhold utenfor 

organisasjonsleddets kontroll.  
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(4) Idrettsstyret eller idrettskretsen kan 

pålegge organisasjonsledd å oppfylle 

bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt 

årsmøte/ting, jf.  § 2-3, eller foreta ny 

oppnevning.  

(5) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir 

fullmakt kan, når det foreligger særlige 

forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes 

om dispensasjon i forkant. Søknad om 

dispensasjon må være sendt til det organ 

som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 

dager etter årsmøtet/tinget. Dispensasjon 

kan kun gis for en valgperiode/oppnevning 

av gangen.  

 

(4) Idrettsstyret eller idrettskretsen kan 

pålegge organisasjonsledd å oppfylle 

bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt 

årsmøte/ting, jf.  § 2-3, eller foreta ny 

oppnevning.  

(5) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir 

fullmakt kan, når det foreligger særlige 

forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen for et valg/oppnevning. Det 

skal så langt mulig søkes om dispensasjon i 

forkant. Søknad om dispensasjon må være 

sendt til det organ som avgjør 

dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter 

årsmøtet/tinget. Dispensasjon kan kun gis 

for en valgperiode/oppnevning av gangen.  

 

Følgende hadde ordet i saken:  

Jorodd Asphjell- Idrettsstyret, Kristin Kloster Aasen- Idrettsstyret, Mariann Brattland- Norges 

luftsportforbund, Jon Rolf Næss- Agder idrettskrets, Anders Gogstad- Norges Danseforbund, Knut 

Bjørklund- Troms idrettskrets, Ingvild Østli- Norges Rytterforbund, Heidi Anne Birkeland- Oslo 

idrettskrets, Marcela Montserrat Fonseca Bustos- Idrettsstyret, Inger Blikra- Norges 

Styrkeløftforbund, Thomas Breen- Hedmark idrettskrets, Elisabeth Skarsbø Moen – Oslo idrettskrets, 

Kristin Kloster Aasen – Idrettsstyret, Erlend Røste – Trøndelag idrettskrets, Junjie Cao – Norges 

Fekteforbund, Eline Oftedal – Norges Fleridrettsforbund. 

Til forretningsorden: Elisabeth Skarsbø Moen, Oslo idrettskrets, Mathias Vangsnes- Norges 

Friidrettsforbund, Monica Birdal- Norges Bandyforbund, Kåre Sæter- Møre og Romsdal idrettskrets, 

Steinar Birkeland- NIFs lovutvalg.  

Forslag til endring av ny siste setning i første ledd ble foreslått trukket av 

forslagsstiller. Dette ble akseptert av tinget. 

Votering: 

Til (1) første setning: 2 stemte mot forslaget. Forslaget ble vedtatt.  

Til (1) andre, tredje og femte setning: 123 stemte mot forslaget. Forslaget ble ikke 

vedtatt.    

Til (3): 1 stemte mot forslaget. Forslaget ble vedtatt. 

Til (4) og (5): Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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12.12  § 2-4 FORSLAG FRA FINNMARK IDRETTSKRETS  

  

EKSISTERENDE ORDLYD  NY ORDLYD  
 
§ 2-4. Kjønnsfordeling  

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, 
utvalg/komité mv. og ved representasjon 
til årsmøte/ting, skal begge kjønn være 
representert. Sammensetningen skal være 
forholdsmessig i forhold til 
kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog 
slik at det ved valg/oppnevning av mer enn 
tre personer skal velges/oppnevnes minst 
to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen 
gjelder også der det velges mer enn ett 
varamedlem. Ansattes representant teller 
ikke med ved beregningen 
av kjønnsfordelingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Ved valg/oppnevning til styrer, råd, 
utvalg/komité mv. i strid med 
bestemmelsen, skal styret innen 1 måned 
etter årsmøtet/ tinget sende ut innkalling 
til ekstraordinært årsmøte/ting der nytt 
valg foretas. Eksisterende medlemmer i 
det aktuelle styret, komiteen mv. blir 
sittende til nytt styre, komité mv. er valgt. 

  

(3) Ved representasjon må den delegasjon 
som faktisk møter tilfredsstille 
bestemmelsen, hvis ikke mister 
organisasjonsleddet det antall 
representanter som mangler for å oppfylle 
bestemmelsen.  

 

(4) Idrettsstyret eller idrettskretsen kan 
pålegge organisasjonsledd å 
oppfylle bestemmelsen, herunder å 
innkalle til nytt årsmøte/ting, jf. § 2-3, 
eller foreta ny oppnevning.  

 

(5) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir 
fullmakt kan, når det foreligger særlige 
forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. Det skal så langt mulig 
søkes om dispensasjon i forkant. Søknad 
om dispensasjon må være sendt til det 

 
§ 2-4. Kjønnsfordeling og aldersfordeling  

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, 
utvalg/komité mv. og ved 
representasjon til årsmøte/ting, skal 
begge kjønn være representert. 
Sammensetningen skal være 
forholdsmessig i forhold til 
kjønnsfordelingen i medlemsmassen, 
dog slik at det ved valg/oppnevning av 
mer enn tre personer skal 
velges/oppnevnes minst to personer 
fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder 
også der det velges mer enn ett 
varamedlem. Ansattes representant 
teller ikke med ved beregningen 
av kjønnsfordelingen.  
 

(2) I NIF, IK, IR og SF, SK skal det ved 
valg/oppnevning av styre velges minst 
en person under 26 år. Ansattes 
representant teller ikke med ved 
beregningen av aldersfordelingen.  

 
(3) Ved valg/oppnevning til styrer, råd, 

utvalg/komité mv. i strid med 
bestemmelsen, skal styret innen 1 
måned etter årsmøtet/ tinget sende ut 
innkalling til ekstraordinært 
årsmøte/ting der nytt valg foretas. 
Eksisterende medlemmer i det 
aktuelle styret, komiteen mv. blir 
sittende til nytt styre, komité mv. 
er valgt.  
 

(4) Ved representasjon må den 
delegasjon som faktisk møter 
tilfredsstille kjønnsbestemmelsen, 
hvis ikke mister organisasjonsleddet 
det antall representanter som mangler 
for å oppfylle bestemmelsen.  
 

(5) Idrettsstyret eller idrettskretsen kan 
pålegge organisasjonsledd å 
oppfylle bestemmelsen, herunder å 
innkalle til nytt årsmøte/ting, jf. § 2-3, 
eller foreta ny oppnevning.  
 

(6) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir 
fullmakt kan, når det foreligger 
særlige forhold, gi dispensasjon fra 
denne bestemmelsen. Det skal så 
langt mulig søkes om dispensasjon i 
forkant. Søknad om dispensasjon må 
være sendt til det organ som avgjør 
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organ som avgjør dispensasjonssøknaden 
innen 14 dager etter årsmøtet/tinget. 
Dispensasjon kan kun gis for en 
valgperiode/oppnevning av gangen.  

dispensasjonssøknaden innen 14 
dager etter årsmøtet/tinget. 
Dispensasjon kan kun gis for en 
valgperiode/oppnevning av gangen.  

 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget. 

12.13 § 2-4 (5) FORSLAG FRA OPPLAND IDRETTSKRETS  

  

EKSISTERENDE ORDLYD  NY ORDLYD  
 
§ 2-4 Kjønnsfordeling  

(5) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir 
fullmakt kan, når det foreligger særlige 
forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. Det skal så langt mulig 
søkes om dispensasjon i forkant. 
Søknad om dispensasjon må være 
sendt til det organ som avgjør 
dispensasjonssøknaden innen 14 dager 
etter årsmøtet/tinget. Dispensasjon 
kan kun gis for en 
valgperiode/oppnevning av gangen   

 
§ 2-4 Kjønnsfordeling  

(5) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret 
gir fullmakt kan, når det foreligger 
særlige forhold, gi dispensasjon fra 
denne bestemmelsen med unntak av 
representasjon til overordnet ledd. 
Det skal så langt mulig søkes om 
dispensasjon i forkant. Søknad om 
dispensasjon må være sendt til det 
organ som avgjør 
dispensasjonssøknaden innen 14 
dager etter årsmøtet/tinget. 
Dispensasjon kan kun gis for en 
valgperiode/oppnevning avgangen. 

  

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget. 

 

12.14 § 2-5 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 2-5 Generelle regler om stemmerett, 

valgbarhet, forslagsrett mv. 

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må 

man ha fylt 15 år, vært medlem av 

idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt 

medlemsforpliktelsene, jf. § 10-4. Det samme 

gjelder der en person skal oppnevnes som 

representant til årsmøte/ting i overordnet 

organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi 

stemme ved fullmakt, jf. § 2-21.  

 

 

 

§ 2-5 Generelle regler om stemmerett, 

valgbarhet, forslagsrett mv. 

(1) For å ha stemmerett, og være valgbar til 

årsmøte-/tingvalgte organer og kunne 

velges/oppnevnes som representant til 

årsmøte/ting i overordnet 

organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år, 

vært medlem av idrettslaget i minst én 

måned og ha gjort opp sine økonomiske 

forpliktelser til idrettslaget. oppfylt 

medlemsforpliktelsene, jf. § 10-4. Det 

samme gjelder der en person skal 

oppnevnes som representant til 

årsmøte/ting i overordnet 

organisasjonsledd. Ingen kan møte eller 
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(2) Et medlem som er arbeidstaker eller 

oppdragstaker, jf. § 2-6 (3), i et idrettslag har 

ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. 

Dette gjelder ikke for spiller/utøver med 

kontrakt og medlemskap i laget.  

(3) En person kan ikke samtidig innen ett 

organisasjonsledd inneha mer enn ett av 

følgende verv: medlem av styre, valgkomité, 

kontrollkomité, lovutvalg, revisor, 

sanksjonsutvalg, domsutvalg, appellutvalg.  

 

 

 

 

(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet 

til samme idrett i flere idrettslag som deltar i 

samme konkurranse.  

 

 

 

(5) En person som er utelukket som medlem 

av IOC, er ikke valgbar til Idrettsstyret og 

kan ikke være representant til Idrettstinget.  

  

(6) Forslagsrett på årsmøte/ting:  

a) Et medlem har forslagsrett til og på 

årsmøtet i idrettslaget.  

b) Styret i et organisasjonsledd har 

forslagsrett til og på eget årsmøte/ting.  

c) Et representasjonsberettiget 

organisasjonsledd har forslagsrett til 

årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, 

og dets representant(er) har forslagsrett på 

dette årsmøtet/tinget.  

d) Møteberettiget komité/utvalg har 

forslagsrett til årsmøte/ting i saker som 

ligger innenfor komiteens/utvalgets 

arbeidsområde, og dets representant har 

forslagsrett på årsmøtet/tinget innenfor 

avgi stemme ved fullmakt, jf. § 2-21. 

Særforbund kan ha ytterligere 

valgbarhetskrav i egen lov etter 

godkjenning fra Idrettsstyret.  

(2) Et medlem som er arbeidstaker i et 

idrettslag eller oppdragstaker, jf. § 2-6, (3) i 

et idrettslag har ikke stemmerett på 

idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for 

spiller/utøver med kontrakt og medlemskap 

i laget.  

(3) En person kan ikke samtidig innen ett 

organisasjonsledd inneha mer enn ett av 

følgende verv: medlem av styre, valgkomité, 

kontrollkomité, lovutvalg, revisor, 

sanksjonsutvalg, domsutvalg, appellutvalg. 

Person med slikt verv kan ikke møte på 

organisasjonsleddets årsmøte/ting som 

representant for et annet 

organisasjonsledd.  

(4) En person kan ikke ha styretillitsverv 

knyttet til samme idrett i flere idrettslag 

som deltar i samme konkurranse. 

Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir 

påvirkningsmulighet over den aktuelle 

konkurranseaktiviteten, eller tilgang på 

informasjon som kan benyttes til et av 

idrettslagenes fordel. 

(5) En person som er utelukket som 

medlem av IOC, er ikke valgbar til 

Idrettsstyret og kan ikke være representant 

til Idrettstinget.  

(65) Forslagsrett på årsmøte/ting:  

a) Et medlem har forslagsrett til og på 

årsmøtet i idrettslaget.  

b) Styret i et organisasjonsledd har 

forslagsrett til og på eget årsmøte/ting.  

c) Et representasjonsberettiget 

organisasjonsledd har forslagsrett til 

årsmøte/ting i overordnet 

organisasjonsledd, og dets representant(er) 

har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.  

d) Møteberettiget komité/utvalg har 

forslagsrett til årsmøte/ting i saker som 

ligger innenfor komiteens/utvalgets 

arbeidsområde, og dets representant har 

forslagsrett på årsmøtet/tinget innenfor 

komiteens/utvalgets arbeidsområde.  
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komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

e) Et medlem under 15 år har forslagsrett til 

og på årsmøtet i idrettslaget.  

7) Talerett på årsmøte/ting: 

a) Revisor har talerett på årsmøte/ting i 

saker som ligger innenfor sitt 

arbeidsområde. 

b) Representant fra overordnet 

organisasjonsledd har talerett på 

årsmøte/ting i underordnet 

organisasjonsledd. 

 

e) Et medlem under 15 år har forslagsrett til 

og på årsmøtet i idrettslaget.  

(76) Talerett på årsmøte/ting: 

a) Revisor har talerett på årsmøte/ting i 

saker som ligger innenfor sitt 

arbeidsområde. 

b) Representant fra overordnet 

organisasjonsledd har talerett på 

årsmøte/ting i underordnet 

organisasjonsledd. 

c) NIFs generalsekretær, 

organisasjonssjefer i idrettskretsene og 

generalsekretærer i særforbund. 

(7) Styrer i særforbund og idrettskretser 
skal ha minst ett styremedlem som på 
valgtidspunktet var under 26 år. 

 

Følgende hadde ordet i saken: 

Bjørn Walle, Vestfold idrettskrets, Otilie Næss- Finnmark idrettskrets, Emilie Zakariassen Hansen- 

Norges Studentidrettsforbund, Junjie Cao- Norges Fekteforbund, Erik Hansen- Norges 

Bandyforbund. 

Til forretningsorden: Kristin Kloster Aasen- Idrettsstyret, Steinar Birkeland- NIFs lovutvalg. 

Vestfold idrettskrets fremmet forslag om å endre (7) med følgende ordlyd: Styrer i alle 

organisasjonsledd skal ha minst ett styremedlem som på valgtidspunktet er under 26 år. 

 

Votering: 

Til (1) og (2): Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Til (3): 3 stemte mot forslaget. Forslaget ble vedtatt. 

Til (4): Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

Til strykningen av (5): Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

Til nytt (5) og nytt (6) minus bokstav c): Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

Til (6) c): Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

Til nytt (7):  

Forslaget fra Vestfold idrettskrets: 115 stemte mot forslaget. Forslaget ble ikke 

vedtatt.     

Forslaget fra Idrettsstyret: 14 stemte mot forslaget. Forslaget ble vedtatt.    
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12.15 § 2-5 FORSLAG FRA TELEMARK IDRETTSKRETS 

   

EKSISTERENDE ORDLYD  NY ORDLYD  
 
§ 2-5 Generelle regler om stemmerett, 
valgbarhet, forslagsrett mv.  

  

  

  

 
§ 2-5 Generelle regler om stemmerett, 
valgbarhet, forslagsrett mv.  

 (2) Ved valg av styre skal minst ett 
styremedlem ved valget være 26 år eller yngre, 
dersom organisasjonsleddet driver idrett for 
barn og/eller ungdom.  

 

 Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget. 

 

12.16 § 2-5 FORSLAG FRA TRØNDELAG IDRETTSKRETS 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 2-5 Generelle regler om stemmerett, 
valgbarhet, forslagsrett mv. 

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må 
man ha fylt 15 år, være medlem av 
idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt 
medlemsforpliktelsene, jf. § 10-4. Det samme 
gjelder der en person skal oppnevnes som 
representant til årsmøte/ting i overordnet 
organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi 
stemme ved fullmakt, jf. § 2-21.  

  

 
§ 2-5 Generelle regler om stemmerett, 
valgbarhet, forslagsrett mv.  

 (1) For å ha stemmerett og være valgbar må 
man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, 
være medlem av idrettslaget i minst én 
måned og ha oppfylt 
medlemsforpliktelsene, jf. § 10-4. Det 
samme gjelder der en person skal 
oppnevnes som representant til 
årsmøte/ting i overordnet 
organisasjonsledd. Ingen kan møte eller 
avgi stemme ved fullmakt, jf. § 2-21.  

Følgende hadde ordet i saken:  

Erlend Røste – Trøndelag idrettskrets  

Votering: 

106 stemte for forslaget. Forslaget ble vedtatt.  
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12.17 § 2-6 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 2-6 Valgbarhet og representasjonsrett for 

arbeidstaker og oppdragstaker  

 

 

 

 

 

 

(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er 

ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. 

i organisasjonsleddet eller overordnede 

organisasjonsledd. En arbeidstaker i et lag i 

en idrettslagsallianse er ikke valgbar til verv i 

øvrige lag i samme idrettslagsallianse. 

Tillitsvalgt som får relevant ansettelse plikter 

å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av 

stillingen, og kan ikke gjeninntre før 

ansettelsesforholdet er opphørt.  

(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd 

kan ikke velges eller oppnevnes som 

representant til årsmøte/ting eller ledermøte 

i overordnede organisasjonsledd. Det kan 

heller ikke velges eller oppnevnes 

representant som er arbeidstaker i det 

organisasjonsledd representasjonen skjer.  

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse 

på person som har oppdragsavtale som kan 

sammenlignes med et ansettelsesforhold 

med organisasjonsledd.  

 

(4) Bestemmelsen gjelder ikke for 

arbeidstaker som er spiller/utøver med 

kontrakt og medlemskap i laget, og er ikke til 

hinder for at et organisasjonsledd gir de 

ansatte rett til å utpeke 

ansattrepresentant(er) til 

organisasjonsleddets styre.  

 

§ 2-6 Valgbarhet og representasjonsrett for 

arbeidstaker og oppdragstaker  

(1) Med arbeidstaker etter denne 

bestemmelsen menes person som: 

a) utfører lønnet arbeid for et 

organisasjonsledd tilsvarende en 

stillingsbrøk på mer enn 20% for et 

organisasjonsledd, eller  

b) mottar mer enn 1G i lønn/andre ytelser 

fra et organisasjonsledd i løpet av et 

kalenderår. 

 

(21) En arbeidstaker i et organisasjonsledd 

er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité 

mv. i organisasjonsleddet eller overordnede 

organisasjonsledd. En arbeidstaker i et lag i 

en idrettslagsallianse er ikke valgbar til verv 

i øvrige lag i samme idrettslagsallianse. 

Tillitsvalgt som får relevant ansettelse 

plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av 

stillingen, og kan ikke gjeninntre før 

ansettelsesforholdet er opphørt.   

(32) En arbeidstaker i et organisasjonsledd 

kan ikke velges eller oppnevnes som 

representant til årsmøte/ting eller 

ledermøte i overordnede organisasjonsledd. 

Det kan heller ikke velges eller oppnevnes 

representant som er arbeidstaker i det 

organisasjonsledd representasjonen skjer.  

(3) Bestemmelsen får tilsvarende 

anvendelse på person som har 

oppdragsavtale som kan sammenlignes 

med et ansettelsesforhold med 

organisasjonsledd.  

(4) Bestemmelsen gjelder ikke for 

arbeidstaker som er spiller/utøver med 

kontrakt og medlemskap i laget, og er ikke 

til hinder for at et organisasjonsledd gir de 

ansatte rett til å utpeke 

ansattrepresentant(er) til 

organisasjonsleddets styre.  
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(5) En person som er valgt eller oppnevnt i 

strid med bestemmelsen anses ikke som 

valgt eller oppnevnt.  

(6) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir 

fullmakt kan, når det foreligger særlige 

forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. 

Det skal så langt mulig søkes om 

dispensasjon i forkant. Det kan bare gis 

dispensasjon for en valgperiode/oppnevning 

av gangen. 

 

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i 

strid med bestemmelsen anses ikke som 

valgt eller oppnevnt.  

(6) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir 

fullmakt kan, når det foreligger særlige 

forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen 

for et valg/oppnevning. Det skal så langt 

mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det 

kan bare gis dispensasjon for en 

valgperiode/oppnevning av gangen. 

Følgende hadde ordet i saken:  

Knut Bjørklund- Troms idrettskrets. 

Votering: 

31 stemte mot forslaget. Forslaget ble vedtatt. 

 

12.18 § 2-7 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 2-7 Valgbarhet og representasjonsrett for 

andre personer med tilknytning til 

organisasjonsledd  

(1) En person som har en avtale med 

organisasjonsledd som gir vedkommende en 

økonomisk interesse i driften av 

organisasjonsleddet er ikke valgbar til styre, 

råd, utvalg/komité mv. innen 

organisasjonsleddet eller overordnet ledd. 

Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller 

aksjonær med vesentlig innflytelse i en 

juridisk person som har slik avtale som nevnt 

i første setning. Begrensningen gjelder ikke 

for styremedlem oppnevnt av 

organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik 

avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, 

plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke 

gjeninntre før ansettelsesforholdet er 

opphørt. En person som er valgt i strid med 

bestemmelsen anses som ikke valgt eller 

oppnevnt.  

 

 

§ 2-7. Valgbarhet og representasjonsrett 

for andre personer med tilknytning til 

organisasjonsledd  

(1) En person som har en avtale med 

organisasjonsledd som gir vedkommende 

en økonomisk særinteresse i driften av 

organisasjonsleddet som overstiger 1G i 

løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til 

styre, råd, utvalg/komité mv. innen 

organisasjonsleddet eller overordnet ledd. 

Det samme gjelder styremedlem, ansatt 

eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en 

juridisk person som har slik avtale 

økonomisk særinteresse som nevnt i første 

setning. Begrensningen gjelder ikke for 

styremedlem oppnevnt av 

organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en 

slik avtaleøkonomisk særinteresse, 

styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter 

å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre 

før ansettelsesforholdet er opphørt. En 

person som er valgt i strid med 
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(2) Person som i henhold til første ledd ikke 

er valgbar, kan heller ikke velges eller 

oppnevnes som representant til årsmøte/ting 

eller ledermøte i overordnede 

organisasjonsledd eller i det 

organisasjonsledd representasjonen skjer.  

(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir 

fullmakt kan, når det foreligger særlige 

forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. 

Det skal så langt mulig søkes om 

dispensasjon i forkant. Det kan bare gis 

dispensasjon for en valgperiode/oppnevning 

av gangen. 

bestemmelsen anses som ikke valgt eller 

oppnevnt.  

(2) Person som i henhold til første ledd ikke 

er valgbar, kan heller ikke velges eller 

oppnevnes som representant til 

årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede 

organisasjonsledd eller i det 

organisasjonsledd representasjonen skjer.  

(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir 

fullmakt kan, når det foreligger særlige 

forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen 

for et valg/oppnevning. Det skal så langt 

mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det 

kan bare gis dispensasjon for en 

valgperiode/oppnevning av gangen. 

 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

12.19 § 2-9 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 
 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 2-9 Vedtaksførhet, flertallskrav og 

protokoll  

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, 

komiteer og utvalg i organisasjonsledd 

vedtaksføre når et flertall av medlemmene er 

til stede. Vedtak fattes med flertall av de 

avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er 

møteleders stemme avgjørende.  

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig 

saksbehandling eller ved fjernmøte. Ved 

skriftlig saksbehandling sendes kopier av 

sakens dokumenter samtidig til alle 

medlemmer med forslag til vedtak. For 

gyldig vedtak kreves at flertallet av 

medlemmene gir sin tilslutning til det 

fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter 

skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal 

alle møtedeltakerne kunne høre og 

kommunisere med hverandre.  

 

§ 2-9 Vedtaksførhet, flertallskrav og 

protokoll  

(1) Når ikke annet er bestemt, er s Styrer, 

komiteer og utvalg i organisasjonsledd er 

vedtaksføre når et flertall av medlemmene 

er til stede. Vedtak fattes med flertall av de 

avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er 

møteleders stemme avgjørende.  

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig 

saksbehandling eller ved fjernmøte, dersom 

et flertall av medlemmene gir sin tilslutning 

til dette. Ved skriftlig saksbehandling 

sendes kopier av sakens dokumenter 

samtidig til alle medlemmer med forslag til 

vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet 

av medlemmene gir sin tilslutning til det 

fremlagte forslaget, og til at dette treffes 

etter skriftlig saksbehandling. Ved 

fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne 

høre og kommunisere med hverandre. 
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(3) Ethvert organisasjonsledd forpliktes ved 

sitt styre. For idrettslag med gruppestyrer vil 

det si hovedstyret.  

(4) Det skal føres protokoll fra styremøter.  

 

 

(3) Ethvert organisasjonsledd forpliktes ved 

sitt styre. For idrettslag med gruppestyrer 

vil det si hovedstyret.  

(34) Det skal føres protokoll fra styremøter. 

Protokollene skal være tilgjengelige for 

organisasjonsleddets 

medlemmer/tilsluttede organisasjonsledd, 

med mindre styret bestemmer noe annet i 

den enkelte sak. 

 

 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

12.20 § 2-10 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 2-10 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for 

nødvendige, faktiske utgifter som påføres 

vedkommende i forbindelse med utførelsen 

av vervet. 

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig 

godtgjørelse for sitt arbeid. 

 

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal 

klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 

 

 

§ 2-10 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for 

nødvendige, faktiske utgifter som påføres 

vedkommende i forbindelse med utførelsen 

av vervet. 

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig 

godtgjørelse for sitt arbeid utførelsen av 

vervet.     

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder 

skal klart fremgå av vedtatt budsjett og 

regnskap. 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  
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12.21 § 2-11 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 
 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 2-11 Regnskap, revisjon og kontrollkomité 

 

(1) Alle organisasjonsledd er regnskaps- og 

revisjonspliktige. Regnskapsåret er 

kalenderåret. Idrettsstyret eller den 

Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det 

foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til 

å benytte avvikende regnskapsår. 

(2) Små organisasjonsledd skal følge NIFs 

regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men 

kan velge å følge regnskapsloven. 

(3) Med små organisasjonsledd menes 

særkretser/regioner, idrettsråd, idrettslag og 

bedriftsidrettslag med en årlig omsetning på 

mindre enn fem millioner kroner. 

(4) Store organisasjonsledd skal følge 

regnskapsloven og revisorloven, men skal 

alltid engasjere revisor uavhengig av hva som 

følger av disse lovene. 

(5) Med store organisasjonsledd menes NIF, 

særforbund, idrettskretser og øvrige 

organisasjonsledd med en årlig omsetning på 

mer enn fem millioner kroner. 

(6) Alle organisasjonsledd som har engasjert 

revisor skal velge en kontrollkomité med 

minst to medlemmer. 

(7) Bankkonti skal være knyttet til 

organisasjonsleddet og skal disponeres av to 

personer i fellesskap. Underslagforsikring 

skal være tegnet for dem som disponerer. 

(8) Årsregnskap og årsberetning skal 

fastsettes senest seks måneder etter 

regnskapsårets slutt. Idrettsstyret kan sette 

en tidligere frist for de enkelte 

organisasjonsleddene. 

(9) Årsregnskap og årsberetning skal 

underskrives av samtlige styremedlemmer. 

Dersom organisasjonsleddet har daglig leder 

skal også vedkommende signere. 

 

§ 2-11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv. 

Regnskap, revisjon og kontrollkomité 

(1) Organisasjonsledd er regnskaps- og 

revisjonspliktige, og skal utarbeide et 

årsregnskap som fastsettes av årsmøte/ting 

senest seks måneder etter regnskapsårets 

slutt. Idrettsstyret kan sette en tidligere frist 

for de enkelte organisasjonsleddene. 

Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige 

styremedlemmer. Dersom 

organisasjonsleddet har daglig leder, skal 

også daglig leder undertegne. 

(2) Organisasjonsledd skal følge alminnelig 

lovgivning for regnskap og revisjon der 

dette gjelder. NIF, særforbund, 

idrettskretser, og andre organisasjonsledd 

med en årlig omsetning på fem millioner 

kroner eller mer, skal engasjere revisor og 

følge alminnelig lovgivning for regnskap og 

revisjon selv om de ikke er forpliktet til 

dette etter alminnelig lovgivning. For øvrige 

organisasjonsledd som ikke har 

regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, 

gjelder uansett følgende: 

a) Regnskapet skal vise en oppstilling over 

inntekter og kostnader i regnskapsåret 

og skal omfatte hele 

organisasjonsleddets aktivitet. Dersom 

organisasjonsleddet er inndelt i flere 

grupper/avdelinger, skal de enkelte 

grupper/avdelingers aktiviteter også 

vises i regnskapet. 

b) Alle transaksjoner skal dokumenteres 

på en måte som viser deres berettigelse. 

c) Regnskapet skal bokføres og 

spesifiseres så ofte som opplysningenes 

karakter og organisasjonsleddets art og 

omfang tilsier. 

d) Regnskapet med alle bilag, bokførte 

opplysninger og underdokumentasjon 

skal oppbevares på en trygg måte i 

minimum fem år etter regnskapsårets 

slutt. 
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(3) Bankkonti skal være knyttet til 

organisasjonsleddet, og skal disponeres av 

minimum to personer i fellesskap. Alle 

utbetalingstransaksjoner skal være godkjent 

av minimum to personer i fellesskap. 

(4) Organisasjonsledd skal ha 

underslagsforsikring. 

 

Følgende hadde ordet i saken:  

Knut Bjørklund - Troms idrettskrets. 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

12.22  § 2-11 FORSLAG FRA NORGES BANDYFORBUND 

  

EKSISTERENDE ORDLYD  NY ORDLYD  
 
§ 2-11. Regnskap, revisjon og kontrollkomite  

(1) Alle organisasjonsledd er regnskaps- og 
revisjonspliktige. Regnskapsåret er 
kalenderåret. Idrettsstyret eller den 
Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det  
foreligger særlige forhold, gi dispensasjon  
til å benytte avvikende regnskapsår.  

  
 

 
§ 2-11. Regnskap, revisjon og kontrollkomite  

(1) Alle organisasjonsledd er regnskaps- og 
revisjonspliktige. Regnskapsåret er 
kalenderåret. Særforbund som har sesonger, 
spesielt lagidretter som har seriespill som 
løper over årsskiftet, kan velge å benytte 
avvikende regnskapsår. Idrettsstyret eller den 
Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det 
foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å 
benytte avvikende regnskapsår.  

 

Følgende hadde ordet i saken:  

Monica Birdal- Norges Bandyforbund, Sondre Sande Gullord- Idrettsstyret, Jan Hendrik Parmann- 

Norges Basketballforbund, Erik Hansen- Norges Bandyforbund, Karen Kvalevåg- Norges 

idrettsforbund. 

Votering: 

102 stemte mot forslaget. Forslaget ble ikke vedtatt.  
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12.23 § 2-12 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 2-12 Kontrollkomiteen 

(1) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med 

organisasjonsleddets økonomi. 

Kontrollkomiteen skal påse at 

organisasjonsleddets midler er anvendt i 

henhold til lover, vedtak, bevilgninger og 

økonomiske rammer, samt at de foretatte 

økonomiske disposisjoner er i samsvar med 

organisasjonsleddets lov og beslutninger 

fattet av årsmøte/ting. Kontrollkomiteen skal 

videre forsikre seg om at 

organisasjonsleddets interne økonomiske 

kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig. 

(2) Kontrollkomiteen skal påse at 

organisasjonsleddets regnskapsførsel er 

pålitelig og at dets årsregnskap og 

delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for 

organisasjonsleddets drift og finansielle 

stilling. Kontrollkomiteen skal ved 

gjennomgang av regnskapene vurdere 

organisasjonsleddets finansielle stilling, 

forvaltning og drift. 

(3) Kontrollkomiteen skal ha adgang til 

samtlige regnskaper og de forskjellige styre- 

og utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent 

med avgitte rapporter fra den engasjerte 

revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det 

arbeid som den engasjerte revisor har utført 

der den finner det hensiktsmessig. 

(4) Kontrollkomiteen skal føre protokoll over 

sine forhandlinger og avgi beretninger til 

årsmøtet/tinget om sin gjennomgåelse av 

årsregnskapet/årsregnskapene og 

organisasjonsleddets anliggender for øvrig, 

herunder budsjetter og budsjettoppfølging, 

forvaltning generelt og styrets 

arbeid/beretning. 

(5) For organisasjonsledd som ikke har ting 

hvert år, skal kontrollkomiteen avgi en 

beretning til det enkelte årsregnskap. For 

øvrig skal kontrollkomiteen løpende ta opp 

forhold den finner nødvendig og rapportere 

 

§ 2-12 Kontrollutvalgkomiteen 

(1) Alle organisasjonsledd skal velge et 
kontrollutvalg med minst to 
medlemmer og minst ett varamedlem. 

 

(2) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  
a. Påse at organisasjonsleddets 

virksomhet drives i samsvar med 
organisasjonsleddets og 
overordnet organisasjonsledds 
regelverk og vedtak,  

b. ha et særlig fokus på at 
organisasjonsleddet har en 
forsvarlig forvaltning – og 
økonomistyring, at dets midler 
benyttes i samsvar med lover, 
vedtak, bevilgninger og 
økonomiske rammer,  

c. forelegges alle forslag til vedtak, 
som skal behandles på 
årsmøte/ting, og avgi en uttalelse 
til de saker som ligger innenfor sitt 
arbeidsområde.  

d. føre protokoll over sine møter, og 

avgi en beretning til årsmøte/ting 

og kontrollere 

organisasjonsleddets regnskap, 

med mindre organisasjonsleddet 

har engasjert revisor. I så fall skal 

utvalget minst ha et årlig møte 

med revisor, og kan ved behov 

engasjere revisor for å utføre de 

revisjonsoppgaver utvalget finner 

nødvendig.  

 

(3) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle 
opplysninger, redegjørelser og 
dokumenter som utvalget anser 
nødvendig for å utføre sine oppgaver.  

 

(4) Organisasjonsledd kan på eget 
årsmøte/ting vedta instruks for 
kontrollutvalget, gi utvalget ytterligere 
oppgaver, og presisere dets oppgaver, 
forutsatt at dette ikke reduserer 
utvalgets ansvar og rettigheter etter 
denne bestemmelse, eller på annen 
måte er uforenlig med utvalgets 
oppgaver. 
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gjennom nummererte rapporter til 

organisasjonsleddets styre og revisor. 

(6) Kontrollkomiteen kan be engasjert 

revisor utføre spesielle revisjonshandlinger 

som den ønsker utført, dersom 

kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike 

arbeidsoppgaver kan ikke være i strid med 

gjeldende revisorlovgivning. Særskilt 

instruks må i slike tilfeller utarbeides av 

kontrollkomiteen. Styret må informeres om 

eventuelle økonomiske konsekvenser av 

ekstra arbeidsoppgaver for revisor. 

 

 

Følgende hadde ordet i saken: 

Erik Bruun – Norges Skiforbund, Knut Bjørklund – Troms idrettskrets.  

Forslagsstiller foreslo følgende endring av forslagets (4) d): «kontrollere organisasjonsleddets 

regnskap» til «foreta regnskapsrevisjon». 

Votering: 

1 stemte mot forslaget med forslagstillers endringsforslag. Forslaget ble vedtatt. 

 

 

12.24 § 2-13 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 2-13 Driftsbudsjett 

(1) På årsmøte/ting skal det fastsettes et 

budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. 

 

(2) Særforbund og idrettskretser skal på 

årsmøtet/tinget fastsette et langtidsbudsjett 

på minst 2 år. For særforbund og 

idrettskretser som ikke avholder ordinært 

årsmøte/ting hvert år, fastsetter styret årlige 

budsjetter innenfor rammen av 

langtidsbudsjettet, og hvis hensiktsmessig 

fremlegges disse på eventuelle ledermøter 

eller tilsvarende i perioden mellom 

årsmøtet/tinget. 

 

§ 2-13 Budsjett Driftsbudsjett 

(1) På årsmøte/ting skal det fastsettes et 

budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Eventuelle midler 

avsatt til kontrollkomiteens arbeid skal 

spesifiseres særskilt. 

(2) Særforbund og idrettskretser skal på 

årsmøtet/tinget fastsette et langtidsbudsjett 

for den lengste av tingperioden eller to år. 

på minst 2 år. Styret fastsetter årlige 

budsjetter innenfor rammen av 

langtidsbudsjettet, og gjør disse 

tilgjengelige for organisasjonen. For 

særforbund og idrettskretser som ikke 

avholder ordinært årsmøte/ting hvert år, 

fastsetter styret årlige budsjetter innenfor 

rammen av langtidsbudsjettet, og hvis 
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(3) Budsjettet skal være realistisk, og 

resultatet skal ikke vise underskudd med 

mindre det dekkes av positiv egenkapital. 

(4) Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i 

egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 

hensiktsmessig fremlegges disse på 

eventuelle ledermøter eller tilsvarende i 

perioden mellom årsmøtet/tinget. 

(3) Budsjettet skal være realistisk, og 

resultatet skal ikke vise underskudd med 

mindre det dekkes av positiv egenkapital. 

(4) Det vedtatte budsjettet bør fremkomme 

i egen kolonne når årsregnskapet 

fremlegges. 

  

 

Votering: 

1 stemte mot forslaget. Forslaget ble vedtatt. 

12.25 § 2-14 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 2-14.Utlån og garanti 

Organisasjonsledd kan ikke gi lån eller stille 

garantier for lån hvis ikke lånet eller 

garantien er sikret med betryggende pant 

eller annen betryggende sikkerhet. 

Sikkerheten for lån og garantier skal 

opplyses i note til årsoppgjøret. 

Organisasjonsledd kan dog delta i NIFs 

konsernkontoordning etter søknad fra 

organisasjonsledd og beslutning fra 

Idrettsstyret. 

 

 

§ 2-14.Utlån og garanti 

Organisasjonsledd kan ikke gi lån av 
betydelig omfang eller stille garantier for 
lån av betydelig omfang, hvis ikke lånet 
eller garantien er sikret med betryggende 
pant eller annen betryggende sikkerhet. 
Sikkerheten for lån og garantier skal 
opplyses i note til årsoppgjøret. 
Organisasjonsledd kan dog delta i NIFs 
konsernkontoordning etter søknad fra 
organisasjonsledd og beslutning fra 
Idrettsstyret. 

Følgende hadde ordet i saken:  

Sveinung Oftedal – Oslo idrettskrets 

Votering: 

128 stemte mot forslaget. Forslaget ble ikke vedtatt.  
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12.26 § 2-15 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 2-15 Høyeste myndighet 

Årsmøte/ting er organisasjonsleddets 

høyeste myndighet. Mellom 

årsmøtene/tingene er styret høyeste 

myndighet. 

 

 

§ 2-15 Høyeste myndighet 

Årsmøte/ting er organisasjonsleddets 

høyeste myndighet. Mellom 

årsmøtene/tingene er styret høyeste 

myndighet som leder og forplikter 

organisasjonsleddet.  

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.27  § 2-16 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 2-16. Innkalling til årsmøte/ting  

(1) Årsmøte/ting innkalles med følgende 

minimumsfrister: 

NIF: 5 måneder  

Idrettskretser: 3 måneder  

Særforbund: 2 måneder  

Øvrige organisasjonsledd: 1 måned  

  

 

(2) Forslag til årsmøte/ting skal sendes inn 

senest innen følgende minimumsfrister:  

NIF: 4 måneder 

Idrettskretser: 2 måneder  

Særforbund: 1 måned  

Øvrige organisasjonsledd: 2 uker  

(3) Fullstendig sakliste og andre nødvendige 

saksdokumenter med forslag til årsmøte/ting 

må være gjort tilgjengelig innen følgende 

minimumsfrister:  

NIF og idrettskretser: 1 måned  

Særforbund: 2 uker  

Øvrige organisasjonsledd: 1 uke  

  

 

(4) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, 

 

§ 2-16 Innkalling til årsmøte/ting  

(1) Årsmøte/ting innkalles med følgende 

minimumsfrister minst:  

NIF: 5 måneder 

Idrettskretser: 3 måneder før tinget 

avholdes.  

Særforbund: 2 måneder før tinget avholdes. 

Øvrige organisasjonsledd: 1 måned før 

årsmøtet/tinget avholdes. 

 (2) Forslag til årsmøte/ting skal sendes inn 

senest innen følgende minimumsfrister:  

NIF: 4 måneder 

Idrettskretser: 2 måneder før tinget 

avholdes. 

Særforbund: 1 måned før tinget avholdes. 

Øvrige organisasjonsledd: 2 uker før 

årsmøtet/tinget avholdes. 

 (3) Fullstendig sakliste og alle andre 

nødvendige saksdokumenter med forslag til 

årsmøte/ting, herunder valgkomiteens 

innstilling, må være gjort tilgjengelig senest 

innen følgende minimumsfrister:  

NIF og iIdrettskretser: 1 måned før tinget 

avholdes. 

Særforbund: 2 uker før tinget avholdes. 

Øvrige organisasjonsledd: 1 uke før 

årsmøtet/tinget avholdes. 
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avgjør årsmøtet/tinget hhv. under 

godkjenning av innkalling og godkjenning av 

saklisten, om årsmøtet/tinget er lovlig 

innkalt og om det er saker som ikke kan 

behandles.  

(5) Innkalling skal skje direkte overfor de 

representasjonsberettigede. Idrettslag kan 

innkalle på annen forsvarlig måte, herunder 

ved kunngjøring i pressen, eventuelt på 

idrettslagets internettside.  

 

(6) Innkalling kan henvise til at 

saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 

organisasjonsleddets internettside eller på 

annen forsvarlig måte. I så fall skal det 

fremgå at dokumentene vil bli gjort 

tilgjengelige innen fristen i tredje ledd.  

 (4) Ved innkalling i strid med 

bestemmelsen, avgjør årsmøtet/tinget hhv. 

under godkjenning av innkalling og 

godkjenning av saklisten, om 

årsmøtet/tinget er lovlig innkalt og om det 

er saker som ikke kan behandles.  

(5) Innkallingen og saksdokumentene skal, 

iht. (1) og (3), sendes til skal skje direkte 

overfor de representasjonsberettigede, eller 

gjøres tilgjengelige. Idrettslag kan innkalle 

på annen forsvarlig måte., herunder ved 

kunngjøring i pressen, eventuelt på 

idrettslagets internettside.  

(6) Innkalling kan henvise til at 

saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 

organisasjonsleddets internettside eller på 

annen forsvarlig måte. I så fall skal det 

fremgå at dokumentene vil bli gjort 

tilgjengelige innen fristen i tredje ledd.  

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.28 § 2-17 FORSLAG FRA OPPLAND IDRETTSKRETS  

  

EKSISTERENDE ORDLYD  NY ORDLYD  
 
§ 2-17 Vedtaksførhet for årsmøte/ting – 
Behandling av saker  

(2) Årsmøte i idrettslag er vedtaksført dersom 
det møter et antall stemmeberettigede 
medlemmer som minst tilsvarer antallet 
styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom 
årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles 
til årsmøte på nytt uten krav til 
minimumsdeltakelse.  

  

 
§ 2-17 Vedtaksførhet for årsmøte/ting – 
Behandling av saker  

(2) Årsmøte i idrettslag er vedtaksført dersom 
det møter et antall stemmeberettigede 
medlemmer som minst tilsvarer det antall 
som lovpålagt skal velges på 
årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er 
vedtaksført, kan det innkalles 
til ekstraordinært årsmøte på nytt uten krav til 
minimumsdeltakelse  

  

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  
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12.29 § 2-18 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

§ 2-18 Valgkomité 

Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter 
innstilling fra styret, og skal legge frem 
innstilling på kandidater til alle øvrige 
tillitsverv som skal velges på årsmøte/ting. 
Medlemmer til NIFs valgkomité velges etter 

reglene i §§ 3-4 og 3-7. Medlem av 
valgkomité som selv blir kandidat til verv, 
plikter å tre ut av valgkomiteen. 
 

§ 2-18 Valgkomité 

Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter 
innstilling fra styret, og skal legge frem 
innstilling på kandidater til alle øvrige 
tillitsverv som skal velges på årsmøte/ting. 
Medlemmer til NIFs valgkomité velges etter 

reglene i §§ 3-4 og 3-7. Medlem av 
valgkomité som selv blir kandidat til verv, 
plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre 
vedkommende skriftlig meddeler 
valgkomiteen og forslagsstiller at 
vedkommende ikke er aktuell for vervet. 

 

 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

12.30 § 2-18 FORSLAG FRA BUSKERUD IDRETTSKRETS OG TROMS IDRETTSKRETS  

 

EKSISTERENDE ORDLYD  NY ORDLYD  
 
§ 2-18 Valgkomité  

Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter 
innstilling fra styret, og skal legge fra innstilling 
på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal 
velges på årsmøte/ting. Medlemmer til NIFs 
valgkomité velges etter reglene i §§ 3-4 og 3-7. 
Medlem av valgkomité som selv blir kandidat 
til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen 

 
§ 2-18 Valgkomité  

Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter 
innstilling fra styret, og skal legge fra 
innstilling på kandidater til alle øvrige 
tillitsverv som skal velges på 
årsmøte/ting. Medlemmer av styrets eget 
presidentskap er ikke valgbare til 
valgkomiteen. Medlemmer til NIFs 
valgkomité velges etter reglene i §§ 3-4 og 3-7. 
Medlem av valgkomité som selv blir kandidat 
til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen 

Følgende hadde ordet i saken:  

Knut Bjørklund – Troms idrettskrets, Kristin Kloster Aasen – Idrettsstyret. 

Buskerud og Troms idrettskrets foreslo følgende endring i ordlyden i sitt forslag:   

Medlemmer av det sittende og det avgåtte presidentskap er ikke valgbare til valgkomiteen. 

 



 
 

IDRETTSTINGET 2019 

 

43 PROTOKOLL IDRETTSTINGET 2019 

Votering:  

105 stemte mot forslaget med forslagstillers endringsforslag. Forslaget ble ikke 

vedtatt.  

 
 

12.31 § 2-19 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 2-19. Ekstraordinært årsmøte/ting  

(1) Ekstraordinært årsmøte/ting innkalles av 

organisasjonsleddets styre etter:  

a) vedtak av organisasjonsleddets styre,  

b) vedtak av organisasjonsleddets 

årsmøte/ting,  

c) vedtak av styrende organ i overordnet 

organisasjonsledd,  

d) I tillegg:  

For særforbund: Skriftlig krav fra de 

organisasjonsledd som på siste 

særforbundsting representerte 1/4 av de 

stemmeberettigede representanter.  

For idrettskrets: Skriftlig krav fra de 

organisasjonsledd som på siste 

idrettskretsting representerte 1/4 av de 

stemmeberettigede representanter.  

For særkrets/ regioner: Skriftlig krav fra 1/4 

av idrettslagene i særkretsen/regionen.  

For idrettsråd: Skriftlig krav fra 1/3 av 

idrettslagene tilsluttet idrettsrådet.  

For idrettslag: Skriftlig krav fra 1/3 av 

idrettslagets stemmeberettigede 

medlemmer.  

 

 

(2) Ekstraordinært årsmøte/ting innkalles 

med følgende frister:  

NIF og idrettskretser: Minst 1 måned  

Øvrige organisasjonsledd: Minst 2 uker   

Innkalling skal skje direkte overfor de 

representasjonsberettigede. Idrettslag kan 

innkalle på annen forsvarlig måte, herunder 

ved kunngjøring i pressen, eventuelt på 

idrettslagets internettside.  

(3) Saklisten og andre nødvendige 

dokumenter skal enten følge vedlagt 

 

§ 2-19 Ekstraordinært årsmøte/ting  

(1) Ekstraordinært årsmøte/ting innkalles 

av organisasjonsleddets styre etter:  

a) vedtak av organisasjonsleddets styre eller 

årsmøte/ting 

b) vedtak av organisasjonsleddets 

årsmøte/ting,  

c) vedtak av styrende organ 

styre/årsmøte/ting i overordnet 

organisasjonsledd,  

d) I tillegg:  

For særforbund og idrettskretser: Skriftlig 

krav fra de organisasjonsledd som på siste 

særforbundsting representerte 1/4 av de 

stemmeberettigede representanter.  

For idrettskrets: Skriftlig krav fra de 

organisasjonsledd som på siste 

idrettskretsting representerte 1/4 av de 

stemmeberettigede representanter.  

For særkrets/ regioner og idrettsråd: 

Skriftlig krav fra 1/4 av idrettslagene i 

særkretsen/regionen/idrettsrådet.  

For idrettsråd: Skriftlig krav fra 1/3 av 

idrettslagene tilsluttet idrettsrådet.  

For idrettslag: Skriftlig krav fra 1/4 1/3 eller 

50 av idrettslagets stemmeberettigede 

medlemmer.  

(2) Ekstraordinært årsmøte/ting innkalles 

med minst 2 ukers frist. frister:  

NIF og idrettskretser: Minst 1 måned  

Øvrige organisasjonsledd: Minst 2 uker 

Innkalling skal skje direkte overfor de 

representasjonsberettigede. Idrettslag kan 

innkalle på annen forsvarlig måte, herunder 

ved kunngjøring i pressen, eventuelt på 

idrettslagets internettside. 

(3) Saklisten og andre nødvendige 

dokumenter skal vedlegges enten følge 
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innkallingen eller være gjort tilgjengelig på 

organisasjonsleddets internettside eller 

annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfelle 

skal det fremgå av innkallingen at 

saksdokumentene er gjort tilgjengelig på 

annen måte og dokumentene skal være gjort 

tilgjengelig på innkallingstidspunktet.  

 

(4) Et ekstraordinært årsmøte/ting er 

vedtaksført med det antall godkjente 

representanter/medlemmer som møter. 

Ekstraordinært årsmøte i idrettslag er 

vedtaksført dersom det møter et antall 

stemmeberettigede medlemmer som minst 

tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom 

det ekstraordinære årsmøtet ikke er 

vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på 

nytt uten krav til minimumsdeltakelse.  

(5) Ekstraordinært årsmøte/ting skal bare 

behandle de saker som er angitt i vedtaket 

eller i kravet om innkalling av 

årsmøtet/tinget.  

(6) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, 

avgjør det ekstraordinære årsmøtet/tinget 

hhv. under godkjenning av innkalling og 

godkjenning av saklisten, om det 

ekstraordinære årsmøtet/tinget er lovlig 

innkalt og om det er saker som ikke kan 

behandles.  

 

vedlagt innkallingen eller være gjort 

tilgjengelig på organisasjonsleddets 

internettside eller annen forsvarlig måte og 

dette. I sistnevnte tilfelle skal det fremgå av 

innkallingen. at saksdokumentene er gjort 

tilgjengelig på annen måte og dokumentene 

skal være gjort tilgjengelig på 

innkallingstidspunktet. 

(4) Et ekstraordinært årsmøte/ting er 

vedtaksført med det antall godkjente 

representanter/medlemmer som møter. 

Ekstraordinært årsmøte i idrettslag er 

vedtaksført dersom det møter et antall 

stemmeberettigede medlemmer som minst 

tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom 

det ekstraordinære årsmøtet ikke er 

vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på 

nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

(45) Ekstraordinært årsmøte/ting skal bare 

behandle de saker som er angitt i vedtaket 

eller i kravet/kravene om innkalling av 

årsmøtet/tinget.  

(6) Ved innkalling i strid med 

bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære 

årsmøtet/tinget hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om 

det ekstraordinære årsmøtet/tinget er lovlig 

innkalt og om det er saker som ikke kan 

behandles. 

(5) For øvrig gjelder bestemmelsene i §§  

2-16 (4), (5), 2-17 (1) og (2) tilsvarende.   

 

 

Votering: 

4 stemte mot forslaget. Forslaget ble vedtatt.  
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12.32  § 2-19 (4) FORSLAG FRA OPPLAND IDRETTSKRETS  

  

EKSISTERENDE ORDLYD  NY ORDLYD  
 
§ 2-19 Ekstraordinært årsmøte/ting  

(4) Et ekstraordinært årsmøte/ting er 
vedtaksført med det antall godkjente 
representanter/medlemmer som møter.  

Ekstraordinært årsmøte i idrettslag er 
vedtaksført dersom det møter et antall 
stemmeberettigede medlemmer som minst 
tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom  
det ekstraordinære årsmøtet ikke er 
vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på 
nytt uten krav til minimumsdeltakelse.  

 
§ 2-19 Ekstraordinært årsmøte/ting  

(4) Et ekstraordinært årsmøte/ting er 
vedtaksført med det antall godkjente 
representanter/medlemmer som møter.  

Ekstraordinært årsmøte i idrettslag er 
vedtaksført dersom det møter et antall 
stemmeberettigede medlemmer som minst 
tilsvarer det antallet som skal velges på 
ordinært møte. antallet styremedlemmer. 
Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er 
vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på 
nytt uten krav til minimumsdeltakelse.  

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.33 § 2-20 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 2-20. Dirigent/sekretær 

Ting og årsmøte ledes av valgt dirigent. 

Verken dirigent eller valgte sekretær behøver 

å være medlem eller valgt/-oppnevnt 

representant. Det kan velges flere dirigenter 

og sekretærer. 

 

§ 2-20 Dirigent/protokollførersekretær 

Ting og årsmøte ledes av valgt dirigent. 

Verken dirigent eller valgte 

protokollførersekretær behøver å være 

medlem eller valgt/-oppnevnt representant. 

Det kan velges flere dirigenter og 

protokollførere sekretærer. 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.34 § 2-21 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 2-21. Stemmegivningen 

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, 

skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet 

med alminnelig flertall av de avgitte 

stemmer. Ingen representant har mer enn én 

 

§ 2-21 Stemmegivningen 

(1) Med mindre annet er bestemt i denne 

lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være 

truffet med alminnelig flertall av de avgitte 

stemmer. Ingen representant har mer enn 
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stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme 

ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses 

som ikke avgitt. 

 

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger 

mer enn ett forslag eller det fremmes krav 

om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan 

bare foreslåtte kandidater føres opp på 

stemmeseddelen. Stemmesedler som er 

blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 

kandidater, eller ikke inneholder det antall 

det skal stemmes over, teller ikke, og 

stemmene anses som ikke avgitt. 

 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen 

kandidat oppnår mer enn halvparten av de 

avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de 

to kandidater som har oppnådd flest 

stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, 

avgjøres valget ved loddtrekning. 

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en 

avstemning, må alle, for å anses valgt, ha 

mer enn halvparten av de avgitte stemmer. 

Dette gjelder ikke ved valg av 

vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig 

mange kandidater har oppnådd dette i første 

omgang, anses de valgt som har fått mer enn 

halvparten av stemmene. Det foretas så 

omvalg mellom de øvrige kandidater og etter 

denne avstemning anses de valgt som har 

fått flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved 

loddtrekning. 

én stemme, og ingen kan stemme på vegne 

av andre. Ingen kan møte eller avgi stemme 

ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses 

som ikke avgitt. 

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger 

mer enn ett forslag eller det fremmes krav 

om det. Hvis det skal være skriftlige valg, 

kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 

stemmeseddelen. Stemmesedler som er 

Bblanke stemmer, eller stemmer på 

kandidater som inneholder ikke er 

foreslåtte kandidater, eller som inneholder 

flere kandidater enn det antall som skal 

velges eller ikke inneholder det antall det 

skal stemmes over, teller ikke, og skal 

stemmene anses som ikke avgitt.  

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen 

kandidat oppnår mer enn halvparten av de 

avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de 

to kandidater som har oppnådd flest 

stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, 

avgjøres valget ved loddtrekning. 

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en 

avstemning, må alle, for å anses valgt, ha 

mer enn halvparten av de avgitte 

stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av 

varamedlemrepresentant. Hvis ikke 

tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd 

dette i første omgang, anses de valgt som 

har fått mer enn halvparten av stemmene. 

Det foretas så omvalg mellom de øvrige 

kandidater og etter denne avstemmingen 

anses de valgt som har fått flest stemmer. 

Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres 

valget ved loddtrekning. 

 

Forslagsstiller foreslo at bestemmelsen skulle tre i kraft umiddelbart.  

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt med umiddelbar ikrafttredelse.  
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12.35 § 2-21 FORSLAG FRA NORGES TRIATLONFORBUND  

  

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 2-21 Stemmegivning  

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger 
mer enn ett forslag eller det fremmes krav om 
det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan 
bare foreslåtte kandidater føres opp på 
stemmeseddelen. Stemmesedler som er 
blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 
kandidater, eller som ikke inneholder det 
antall det skal stemmes over, teller ikke, og 
stemmene anses som ikke avgitt.  

  

  

§ 2-21 Stemmegivning  

 (2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger    
mer enn ett forslag eller det fremmes krav om 
det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare 
foreslåtte kandidater føres opp på 
stemmeseddelen. Stemmesedler som er 
blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 
kandidater, eller som ikke inneholder flere 
kandidater enn det antall som skal velges det 
antall det skal stemmes over, teller ikke, og 
stemmene anses som ikke avgitt  

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.36 § 2-22 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 2-22. Disposisjoner av ekstraordinær 

karakter eller betydelig omfang 

 

Disposisjoner, herunder låneopptak, av 

ekstraordinær karakter eller betydelig 

omfang i forhold til organisasjonsleddets 

størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av 

årsmøtet/tinget. 

 

§ 2-22 Beslutninger Disposisjoner av 

vesentlig betydning, ekstraordinær 

karakter eller betydelig omfang 

Disposisjoner Beslutninger av vesentlig 

betydning, herunder låneopptak, av 

ekstraordinær karakter eller betydelig 

omfang i forhold til organisasjonsleddets 

størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas 

av årsmøtet/tinget.  

 

Forslagsstiller foreslo å ikke endre ordet «disposisjoner» til «beslutninger», men la «disposisjoner» 

bli stående. 

Votering: 

Forslaget med forslagsstillers endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 



 

 
IDRETTSTINGET 2019 

 

48  

12.37 § 2-23 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 2-23. Oppløsning - Konkurs – 

Sammenslutning 

(1) Forslag om oppløsning av særforbund og 

idrettslag må først behandles på ordinært 

årsmøte/ting. Blir oppløsning vedtatt med 

minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært 

årsmøte/ting tre måneder senere. For at 

oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas 

med 2/3 flertall. 

(2) Særkrets/region kan bare nedlegges av 

vedkommende særforbund. Idrettskrets kan 

bare oppløses av NIF. Idrettsråd kan bare 

oppløses av vedkommende idrettskrets. 

(3) Ved oppløsning eller annet opphør av 

organisasjonsledd tilfaller 

organisasjonsleddets overskytende midler 

etter avvikling et formål godkjent av 

Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir 

fullmakt. Underretning om at idrettslag skal 

oppløses, skal sendes til vedkommende 

idrettskrets 14 dager før laget holder sitt 

ordinære årsmøte til behandling av saken. 

(4) Ved konkurs anses organisasjonsleddet 

som oppløst når konkurs er avsluttet og det 

mister således sitt medlemskap i NIF. 

(5) Sammenslutning anses ikke som 

oppløsning. Vedtak om sammenslutning og 

nødvendige lovendringer i tilknytning til 

dette treffes i samsvar med bestemmelsene 

om lovendringer, jf. § 2-2. 

 

§ 2-23. Oppløsning - Konkurs – 

Sammenslutning 

(1) Forslag om oppløsning av særforbund og 

idrettslag må først behandles på ordinært 

årsmøte/ting. Blir oppløsning vedtatt med 

minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært 

årsmøte/ting tre måneder senere. For at 

oppløsning skal skje må vedtaket her 

gjentas med 2/3 flertall. 

(2) Særkrets/region kan bare nedlegges av 

vedkommende særforbund. Idrettskrets 

kan bare oppløses av NIF. Idrettsråd kan 

bare oppløses av vedkommende 

idrettskrets. 

(3) Ved oppløsning eller annet opphør av 

organisasjonsledd tilfaller 

organisasjonsleddets overskytende midler 

etter avvikling et formål godkjent av 

Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir 

fullmakt. Underretning om at idrettslag skal 

oppløses, skal sendes til vedkommende 

idrettskrets 14 dager før laget holder sitt 

ordinære årsmøte til behandling av saken. 

(4) Ved konkurs anses organisasjonsleddet 

som oppløst når konkurs er avsluttet og det 

mister således sitt medlemskap i NIF. 

(5) Sammenslutning anses ikke som 

oppløsning. Vedtak om sammenslutning og 

nødvendige lovendringer i tilknytning til 

dette treffes i samsvar med bestemmelsene 

om lovendringer, jf. § 2-2. 

 

Votering: 

5 stemte mot forslaget. Forslaget ble vedtatt. 
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12.38 § 3-1 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 3-1. Norsk idretts høyeste myndighet 

Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet og 
holdes hvert fjerde år innen utgangen av 
juni. 
 

§ 3-1 Norsk idretts NIFs høyeste myndighet 

Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet og 
holdes hvert fjerde år innen utgangen av 
juni. 
 

  

Forslaget ble foreslått trukket av forslagsstiller. Dette ble akseptert av tinget. 

 

12.39 § 3-1 FORSLAG FRA NORGES CURLINGFORBUND 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 3-1. Norsk idretts høyeste myndighet 

Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet og 

holdes hvert fjerde år innen utgangen av 

juni.  

 

 

§ 3-1. Norsk idretts høyeste myndighet 

Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet og 

holdes hvert fjerde annet år innen utgangen 

av juni.  

 

Følgende hadde ordet i saken: 

Jorodd Asphjell –Idrettsstyret, Kåre Geir Lio – Norges Håndballforbund, Erik Hansen – Norges 

Bandyforbund, Eline Oftedal – Norges Fleridrettsforbund, Terje Svendsen – Norges Fotballforbund, 

Bjørn Walle – Vestfold idrettskrets,  Morten Søgård – Norges Curlingforbund, Eirik Sørdahl, Norges 

Volleyballforbund, Thomas Breen – Hedmark idrettskrets, Vibecke Sørensen – Idrettsstyret, Siri 

Victoria Eriksdatter Barfod – Norges Hundekjørerforbund, Lars Christian Berge – Norges 

Bedriftsidrettsforbund, Ola Keul – Norges Brettforbund, Morten Søgård – Norges Curlingforbund.  

Til forretningsorden: Knut Bjørklund – Troms idrettskrets.  

Vestfold idrettskrets foreslo å utsette behandlingen av forslaget med følgende begrunnelse:  
 
Det nye idrettsstyret får i oppdrag å vurdere alternative løsninger for raskere beslutningsprosesser 
mellom idrettstingene på lovsakene og godkjennelse av årsberetningene  
 

Votering: 

Forslaget fra Vestfold idrettskrets: 139 stemte mot forslaget. Forslaget ble ikke 

vedtatt.  

Forslaget fra Norges Curlingforbund: 15 stemte mot. Forslaget ble vedtatt.  
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12.40 § 3-2 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 3-2 Representasjon 

(1) På Idrettstinget møter med stemmerett:  

a) Idrettsstyret 

b) 75 representanter fra idrettskretsene 

fordelt etter rekkefølgen basert på antall lag 

slik:  

nr. 1-4 får 5 representanter,  

nr. 5-14 får 4 representanter, 

nr. 15-19 får 3 representanter,  

c) 75 representanter fra særforbund, fordelt 

slik:  

- hvert særforbund: 1 representant  

- forbund med minst 1200 lag: 3 

tilleggsrepresentanter  

- forbund med 600-1199 lag: 2 

tilleggsrepresentanter.  

De resterende særforbundsrepresentanter 

fordeles på andre forbund i forhold til antall 

lag (så langt representanttallet rekker). 

Representasjon etter bokstavene b) og c) 

foran beregnes av Idrettsstyret etter det 

antall lag som fremgår av rapport innsendt 

pr. 1. januar året før Idrettstinget og 

meddeles organisasjonene samtidig med 

innkallingen til Idrettstinget. Idrettsstyret 

fastsetter nærmere regler. 

Som representanter møter lederne i 

idrettskretser og særforbund. Ved lederens 

forfall, eller hvor denne er medlem av 

Idrettsstyret, møter nestlederen. De øvrige 

representanter må være valgt på idrettskrets- 

eller særforbundsting eller oppnevnt av 

styret etter fullmakt fra tinget i idrettskrets 

eller særforbund og meldt til Idrettsstyret 

senest 1 måned før Idrettstinget.  

 

 

 

d) 3 representanter for idrettsutøvere. En 

representant for olympiske idretter, en 

representant for paralympiske idretter og en 

representant for ikke-olympiske eller ikke-

paralympiske idretter. Idrettsstyret fastsetter 

regler om oppnevning av 

utøverrepresentanter.   

 

§ 3-2 Representasjon 

(1) På Idrettstinget møter med stemmerett:  

a) Idrettsstyret 

b) 75 representanter fra idrettskretsene 

fordelt etter rekkefølgen basert på antall lag 

slik:  

nr. 1-4 får 5 representanter,  

nr. 5-14 får 4 representanter, 

nr. 15-19 får 3 representanter,  

c) 75 representanter fra særforbund, fordelt 

slik:  

- hvert særforbund: 1 representant  

- forbund med minst 1200 lag: 3 

tilleggsrepresentanter  

- forbund med 600-1199 lag: 2 

tilleggsrepresentanter.  

De resterende særforbundsrepresentanter 

fordeles på andre forbund i forhold til antall 

lag (så langt representanttallet rekker). 

Representasjon etter bokstavene b) og c) 

foran beregnes av Idrettsstyret etter det 

antall lag som fremgår av rapport innsendt 

pr. 1. januar året før Idrettstinget og 

meddeles organisasjonene samtidig med 

innkallingen til Idrettstinget. Idrettsstyret 

fastsetter nærmere regler. 

Som representanter møter lederne i 

idrettskretser og særforbund. Ved lederens 

forfall, eller hvor denne er medlem av 

Idrettsstyret, møter nestlederen, ev. annet 

medlem. De øvrige representantener må 

være valgt på idrettskrets- eller 

særforbundsting, eventuelt oppnevnt av 

styret, dersom særforbunds-/ 

idrettskretstinget ikke har foretatt et valg. 

eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra 

tinget i idrettskrets eller særforbund og 

meldt til Idrettsstyret senest 1 måned før 

Idrettstinget.  

d) 3 representanter for idrettsutøvere. En 

representant for olympiske idretter, en 

representant for paralympiske idretter og 

en representant for ikke-olympiske eller 

ikke-paralympiske idretter. Idrettsstyret 

fastsetter regler om oppnevning av 

utøverrepresentanter.   
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Videre møter uten stemmerett  

e) lovutvalgets medlemmer, 

f) lederne i de faste utvalg,  

g) kontrollkomiteens medlemmer,  

h) valgkomiteens medlemmer,  

i) NIFs generalsekretær,  

j) NIFs revisor. Ved lederens forfall møter 

nestlederen. Er både lederen og nestlederen 

forhindret fra å møte, kan det velges et annet 

medlem. 

 

 

 

 

 

(2) Ved behandling av olympiske saker, 

herunder Norges forberedelse til eller 

deltakelse i De olympiske leker, skal 

representanter for de særforbund som er tatt 

opp på det olympiske program, alltid utgjøre 

det stemmeberettigede flertall.   

 

(3) Representantenes reise- og diettutgifter 

betales av NIF etter satser godkjent av 

Idrettsstyret 

Videre møter uten stemmerett, men med 

tale- og forslagsrett innenfor sitt 

arbeidsområde:  

e) NIFs lovutvalg, NIFs kontrollkomité, 

NIFs valgkomité og lovutvalgets 

medlemmer, 

f) lederne i NIFs domsutvalg og NIFs 

appellutvalg de faste utvalg, ev. nestleder 

eller annet medlem,  

g) kontrollkomiteens medlemmer,  

h) valgkomiteens medlemmer, 

Videre møter med talerett:  

fi) NIFs generalsekretær,  

gj) NIFs revisor innenfor sitt 

arbeidsområde.  

Ved lederens forfall møter nestlederen. Er 

både lederen og nestlederen forhindret fra å 

møte, kan det velges et annet medlem. 

(2) Ved behandling av olympiske saker, 

herunder Norges forberedelse til eller 

deltakelse i De olympiske leker, skal 

representanter for de særforbund med 

idretter som er tatt opp på det olympiske 

programmet, alltid utgjøre det 

stemmeberettigede flertallet.   

(3) Representantenes reise- og diettutgifter 

refunderes betales av NIF etter satser 

godkjent vedtatt av Idrettsstyret. 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.41 § 3-3 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 3-3 Innkalling 
 
(1) Innkalling til ordinært Idrettsting sendes 
ut av Idrettsstyret innen 5 måneder før tinget 
holdes. 
 
 
(2) Forslag til Idrettstinget må være sendt 
Idrettsstyret innen 4 måneder før tinget 
holdes. Fullstendig sakliste og andre 
nødvendige saksdokumenter med forslag må 
av Idrettsstyret være sendt ut eller 
tilgjengeliggjort senest innen 1 måned før 
Idrettstinget avholdes. 

 
§ 3-3 Innkalling 
 
(1) Idrettsstyret sender ut innkalling til 
ordinært Idrettsting sendes ut av 
Idrettsstyret innen senest 5 måneder før 
tinget holdes. 
 
(2) Forslag til Idrettstinget fra tingvalgte 
komiteer/utvalg og 
representasjonsberettigete 
organisasjonsledd med forslagsrett, må 
være sendt Idrettsstyret innen senest 4 
måneder før tinget holdes. Fullstendig 
sakliste og andre nødvendige 
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saksdokumenter med forslag må av 
Idrettsstyret være sendt ut eller 
tilgjengeliggjort av Idrettsstyret senest 
innen 1 måned før Idrettstinget avholdes. 
 
(3) Ved innkalling i strid med 

bestemmelsen avgjør tinget hhv. under 

godkjenning av innkalling og godkjenning 

av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og 

om det er saker som ikke kan behandles. 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.42 § 3-4 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 3-4 Idrettstingets oppgaver 
 
(1) Idrettstinget skal: 
a) godkjenne de fremmøtte representantene, 
b) godkjenne innkalling, sakliste og 
forretningsorden, 
c) velge dirigent(er) og sekretær(er) samt en 
redaksjonskomité på 5 medlemmer for 
tinget, 
d) behandle beretninger for NIF, 
e) behandle de avsluttede og reviderte 
regnskaper for NIF, 
f) tilsette statsautorisert revisor til å revidere 
NIFs regnskaper og fastsette dennes 
honorar, 
g) behandle norsk deltakelse i De olympiske 
og De paralympiske leker, 
h) vurdere spørsmål som angår norsk søknad 
om arrangement av De olympiske og De 
paralympiske leker, 
i) fastsette retningslinjer for søknad om 
stats- og spillemidler, 
j) fastsette retningslinjer for fordeling av de 
midler som er til disposisjon for NIF, 
k) fastsette særidrettenes 
organisasjonsmessige tilknytning til NIF, 
herunder status som særforbund, 
l)vedta endringer i NIFs lov, 
m) behandle innkomne forslag og saker, 
n) behandle langtidsbudsjett og langtidsplan, 
o) foreta følgende valg til Idrettsstyret: 
- president, 
- 1. og 2. visepresident, 
- 8 styremedlemmer. 
  
 
 
 

 
§ 3-4 Idrettstingets oppgaver 
 
(1) Idrettstinget skal: 
a) godkjenne de fremmøtte 
representantene, 
b) velge dirigent(er) 
c) velge protokollfører(e)  
d) velge to representanter til å underskrive 

protokollen, 

e) velge en redaksjonskomité på fem 

medlemmer for tinget,  

fb) godkjenne innkallingen 

g) godkjenne  saklisten 

h) godkjenne og forretningsorden, 

c) velge dirigent(er) og sekretær(er) samt en 

redaksjonskomité på 5 medlemmer for 

tinget, 

id) behandle beretninger for NIF, herunder 

beretninger for tingvalgte organer 

je) behandle de avsluttede og reviderte 

regnskaper for NIF, herunder revisors 

beretning og kontrollkomiteens beretning 

kf) engasjere tilsette statsautorisert revisor 

til å revidere NIFs regnskaper og fastsette 

dennes honorar, 

lg) behandle norsk deltakelse i De 

olympiske leker og De paralympiske leker, 

mh) behandle vurdere spørsmål som angår 

norsk søknad om arrangement av De 

olympiske leker og De paralympiske leker, 

ni) behandle fastsette retningslinjer for 

søknad om stats- og spillemidler, 

oj) behandle fastsette retningslinjer for 

fordeling av de midler som er til disposisjon 
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Minst ett medlem av Idrettsstyret skal ved 
valget være 26 år eller yngre. Et flertall av 
Idrettsstyrets medlemmer skal representere 
de olympiske idretter. Presidenten og 
visepresidentene velges enkeltvis. De øvrige 
styremedlemmene velges samlet. 
 
  
p) foreta følgende øvrige valg: 
  

- kontrollkomité bestående av leder, 2 
medlemmer med 2 varamedlemmer, 

  
- lovutvalg bestående av leder, 

nestleder og 3 medlemmer med 2 
varamedlemmer, 
 

- domsutvalg bestående av leder, 
nestleder og 4 medlemmer med 2 
varamedlemmer. Leder og nestleder 
skal være utdannet jurist og ha 
domstolserfaring. Halvparten av 
medlemmene og varamedlemmene 
skal være utdannet jurist, 
 

  
- appellutvalg bestående av leder, 

nestleder og 4 medlemmer. Leder og 
nestleder skal være utdannet jurist 
og ha domstolserfaring. Halvparten 

for NIF, 

pk) behandle fastsette særidrettenes 

organisasjonsmessige tilknytning til NIF, 

herunder status som særforbund, 

ql) vedta behandle endringer i NIFs lov, og 

annet regelverk vedtatt av Idrettstinget, 

rm) behandle innkomne forslag og saker, 

sn) behandle langtidsbudsjett og 

langtidsplan, 

to) foreta følgende valg til Idrettsstyret 

velge Idrettsstyret bestående av: 

- president, 

- 1. og 2. visepresident, 

- 8 styremedlemmer 

Idrettsstyrets sammensetning bør 
gjenspeile mangfoldet i organisasjonen. 
Idrettsstyret velges for fire år med 
overlappende valgperioder, slik at 
President, 1. visepresident, og fire 
styremedlemmer velges på samme ting.  
President, 1.visepresident og fire 
styremedlemmer velges første gang for fire 
år. 2. visepresident og øvrige fire 
styremedlemmer velges for to år.  
 
I presidentskapet skal begge kjønn være 
representert. Blant de 8 styremedlemmene 
skal begge kjønn være tallmessig likt 
representert. 
 
Minst to ett medlemmer av Idrettsstyret 
skal ved valget være 26 år eller yngre. Et 
flertall av Idrettsstyrets medlemmer skal 
representere de olympiske idretter. 
Presidenten og visepresidentene velges 
enkeltvis. De øvrige styremedlemmene 
velges samlet.  
 
up) foreta følgende øvrige valg velge: 
  

- lov- og kontrollkomitéutvalg 
bestående av leder, nestleder, 3 2 
medlemmer og med 2 
varamedlemmer, 

                 lovutvalg bestående av leder,        
                 nestleder og 3 medlemmer med 2      
                 varamedlemmer, 

- domsutvalg bestående av leder, 
nestleder og minst 6 
4medlemmermed 2 
varamedlemmer. Leder og 
nestleder skal være utdannet 
jurister og ha domstolerfaring. Et 
flertall Halvparten av de øvrige 
medlemmer skal være utdannet 
jurister,  

- appellutvalg bestående av leder, 
nestleder og minst 4 medlemmer. 
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av de øvrige medlemmer skal være 
utdannet jurist, 

 
 
 

- leder og personlig varamedlem i 
valgkomiteen for neste Idrettsting. 
Valgkomiteen forøvrig velges på 
ledermøtet året før Idrettstinget, jf. § 
3-7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leder og nestleder i utvalgene velges 
enkeltvis. De øvrige utvalgsmedlemmer og 
varamedlemmer velges samlet. 
 
 
(2) Valgreglene fremgår av § 2-21. 
 

Leder og nestleder skal være 
utdannet jurister og ha 
domstolserfaring. Et flertall 
Halvparten av de øvrige 
medlemmer skal være utdannet 
jurister.  

  
leder og personlig varamedlem i 

valgkomiteen for neste Idrettsting. 

Valgkomiteen forøvrig velges på 

ledermøtet året før Idrettstinget, jf. 

§ 3-7. 

- valgkomité med leder og 
personlig varamedlem, 6 
medlemmer og 4 
varamedlemmer. Samtlige 
stemmeberettigede deltar ved valg 
av leder og leders personlige 
varamedlem. Deretter velger 
særforbundene 3 representanter 
og 2 varamedlemmer, og 
idrettskretsene velger 3 
representanter og 2 
varamedlemmer. Valgkomiteen 
velges for 4 år.  
 

Leder og nestleder i utvalgene velges 
enkeltvis. De øvrige utvalgsmedlemmer og 
varamedlemmer velges samlet. Ved valg av 
varamedlemmer skal det velges 1. 
varamedlem og 2. varamedlem.  
 
(2) Valgreglene fremgår av § 2-21. 

  
 

Følgende hadde ordet i saken:  

Tore Rømo- Trøndelag idrettskrets, Geir Kvillum - Norges Padleforbund, Mathias Vangsnes - Norges 

Friidrettsforbund.  

Forslag til endring av (1) u) første strekpunkt ble foreslått trukket av forslagsstiller. 

Dette ble akseptert av tinget. 

Forslagstiller foreslo umiddelbar ikrafttredelse av (1) bokstav d), bokstav t), bokstav u) andre, tredje 

og fjerde strekpunkt.  

Trøndelag idrettskrets fremmet forslag om at bokstav u) fjerde strekpunkt ikke skal tre i kraft før etter 

neste idrettsting.  

Votering: 

Til (1) bokstav a-s): Forslaget ble enstemmig vedtatt. Det ble vedtatt umiddelbar 

ikrafttredelse for bokstav d).  
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Til (1) bokstav t), første avsnitt og første setning i andre avsnitt: Forslaget ble 

enstemmig vedtatt.  

Til (1) bokstav t) øvrige del av andre avsnitt: Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

Til (1) bokstav t) tredje avsnitt første setning: Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

Til (1) bokstav t) tredje avsnitt andre setning: Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

Til (1) bokstav t) fjerde avsnitt: 124 stemte for forslaget. Forslaget ble vedtatt.  

Til (1) bokstav t): Det ble vedtatt umiddelbar ikrafttredelse. 

 

Til (1) bokstav u): Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

Til (1) bokstav u) andre og tredje strekpunkt: Det ble vedtatt umiddelbar 

ikrafttredelse. 

 

Til (1) bokstav u) fjerde strekpunkt: Forslaget fra Trøndelag idrettskrets: 114 stemte 

for forslaget. Forslaget ble vedtatt.  

 

 

 

12.43 § 3-4 FORSLAG FRA NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND  

  

EKSISTERENDE ORDLYD  NY ORDLYD  

  
§ 3-4 Idrettstingets oppgaver 

o) foreta følgende valg til Idrettsstyret: 
- president, 
- 1. og 2. visepresident, 
- 8 styremedlemmer. 
  
 
Minst ett medlem av Idrettsstyret skal ved 
valget være 26 år eller yngre. Et flertall av 
Idrettsstyrets medlemmer skal representere 
 de olympiske idretter. Presidenten og 
visepresidentene velges enkeltvis. De øvrige 
styremedlemmene velges samlet. 

 
§ 3-4 Idrettstingets oppgaver 

 

 

 

 

Styremedlemmer velges i utgangspunktet for 
fire år om gangen, med halvparten på valg 
hver gang. Ved hvert valg skal det velges minst 
ett styremedlem under 26 år.  

  

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.   
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12.44 § 3-4 FORSLAG FRA BUSKERUD IDRETTSKRETS OG TROMS IDRETTSKRETS  

  

EKSISTERENDE ORDLYD  NY ORDLYD  
 
§ 3-4 Idrettstingets oppgaver  

(1) Idrettstinget skal:  

o) Foreta følgende valg til idrettsstyret:  
- president  
- 1. og 2. visepresident  
- 8 styremedlemmer  

Minst ett medlem av Idrettsstyret skal ved 
valget være 26 år eller yngre. Et flertall av 
Idrettsstyrets medlemmer skal representere  
de olympiske idretter. Presidenten og 
visepresidenten skal velges enkeltvis.  
De øvrige styremedlemmene velges samlet.  

  

  

  

 
§ 3-4 Idrettstingets oppgaver  

(1) Idrettstinget skal:  

o) Foreta følgende valg til på idrettsstyret:  
- president  
- 1. og 2. visepresident  
- 8 styremedlemmer  

I presidentskapet skal begge kjønn være 
representert. Blant de 8 styremedlemmene 
skal begge kjønn være tallmessig likt 
representert Minst et medlem av Idrettsstyret 
skal ved valget være 26 år eller yngre. Et 
flertall av Idrettsstyrets medlemmer skal 
representere de olympiske idretter.  IOC-
medlem kan ikke samtidig være medlem av 
presidentskapet. Alle medlemmer velges 
enkeltvis (en for en). Presidenten og 
visepresidenten skal velges enkeltvis. De 
øvrige styremedlemmene velges samlet  

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.45 § 3-4 FORSLAG FRA NORGES CURLINGFORBUND  

   

EKSISTERENDE ORDLYD  NY ORDLYD  
  
§ 3-4 Idrettstingets oppgaver  

(1) Idrettstinget skal:  

… 

o) Foreta følgende valg til idrettsstyret:  
- president  
- 1. og 2. visepresident  
- 8 styremedlemmer  

…. 

  

 
§ 3-4 Idrettstingets oppgaver  

(1) Idrettstinget skal:  

…..  

o) foreta følgende valg til idrettsstyret:  
- på hvert andre ting; President for en periode 
på fire år,  
- på hvert andre ting: 1. og 2. visepresident for 
en periode på fire år  
- 4 av 8 styremedlemmer for en periode på fire 
år  
 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  
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12.46 § 3-4 FORSLAG FRA TELEMARK IDRETTSKRETS  

  

EKSISTERENDE ORDLYD  NY ORDLYD  
 
§ 3-4 Idrettstingets oppgaver  

(1) Idrettstinget skal:  
o) Foreta følgende valg til idrettsstyret:  
- president  
- 1. og 2. visepresident  
- 8 styremedlemmer  

Minst ett medlem av Idrettsstyret skal ved 
valget være 26 år eller yngre. Et flertall av 
Idrettsstyrets medlemmer skal representere 
de olympiske idretter. Presidenten og 
visepresidenten skal velges enkeltvis. De 
øvrige styremedlemmene velges samlet.   

 
§ 3-4 Idrettstingets oppgaver   

(1) Idrettstinget skal:  
o) Foreta følgende valg til idrettsstyret:  
- president  
- 1. og 2. visepresident  
- 8 styremedlemmer  

Minst ett medlem to medlemmer av 
Idrettsstyret skal ved valget være 26 år eller 
yngre. Et flertall av Idrettsstyrets 
medlemmer skal representere de olympiske 
idretter. Presidenten og visepresidenten skal 
velges enkeltvis. De øvrige 
styremedlemmene velges samlet.  

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.   

 

12.47 § 3-4 FORSLAG FRA OPPLAND IDRETTSKRETS  

  

EKSISTERENDE ORDLYD  NY ORDLYD  
 
§ 3-4 Idrettstingets oppgaver  

(1) Idrettstinget skal:  

p) Foreta følgende øvrige valg:  

-leder og personlig varamedlem i valgkomiteen 
for neste idrettsting.  

  

 
§ 3-4 Idrettstingets oppgaver  

(1) Idrettstinget skal:  

p) Foreta følgende øvrige valg:  

- valgkomité med leder og personlig vara, 3 
særforbundsrepresentanter med 2 vara og 3 
idrettskretsrepresentanter med 2 vara.   

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  
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12.48 § 3-5 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 3-5. Mellomting 
 
(1) Idrettsstyret kan innkalle til mellomting 
hvert annet år for å: 

a) vedta endringer i NIFs lov, 

b) behandle innkomne forslag og saker, 

c) foreta suppleringsvalg. 

  
(2) Bestemmelsene i §§ 3-2 og 3-3 
vedrørende innkalling og representasjon 
gjelder tilsvarende. 
 

 
§ 3-5. Mellomting 
 
(1) Idrettsstyret kan innkalle til mellomting 
hvert annet år for å: 

a) vedta endringer i NIFs lov, 

b) behandle innkomne forslag og saker, 

c) foreta suppleringsvalg. 

  
(2) Bestemmelsene i §§ 3-2 og 3-3 
vedrørende innkalling og representasjon 
gjelder tilsvarende. 
 

 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

 

 

12.49 § 3-5 (1) FORSLAG FRA BUSKERUD IDRETTSKRETS OG TROMS 

IDRETTSKRETS  

  

EKSISTERENDE ORDLYD  NY ORDLYD  
 
§ 3-5 Mellomting  

(1) Idrettsstyret kan innkalle til mellomting 
hvert annet år for å:  
a) vedta endringer i NIFs lov  
b) behandle innkomne forslag og saker  
c) foreta suppleringsvalg   

  
 

 
§ 3-5 Mellomting  
 
(1) Idrettsstyret skal innkalle til 
mellomting annen hvert år– som regel i 
sammenheng med ledermøte hvert annet år 
for å:  
a) vedta endringer i NIFs lov  
b) behandle innkomne forslag og saker  
c) foreta suppleringsvalg    

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagsstiller. Dette ble akseptert av tinget.  
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12.50 § 3-6 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 3-6 Ekstraordinært idrettsting 
 
(1) Ekstraordinært idrettsting innkalles av 
Idrettsstyret med minst en måneds varsel 
etter: 

a) vedtak av Idrettstinget, 

b) enstemmig vedtak av Idrettsstyret, 

c) krav fra idrettskretser og/eller 
særforbund som representerte minst 40 
stemmeberettigede representanter på 
forrige ting, 

d) krav fra minst 2/3 av særforbundene.  
  
(2) Ekstraordinært idrettsting skal bare 
behandle de saker som er angitt i vedtaket 
eller i kravet om innkalling av tinget. 
  
 

 
§ 3-6 Ekstraordinært idrettsting 
 
(1) Ekstraordinært idrettsting innkalles av 

Idrettsstyret med minst en måneds 
varsel etter: 
a) vedtak av Idrettstinget 
b) enstemmigvedtak av Idrettsstyret 
c) krav fra idrettskretser og/eller 

særforbund som representerte 
minst 40 stemmeberettigede 
representanter på forrige ting,  

d) krav fra minst 2/3 av 
særforbundene 
 

 (2) Ekstraordinært idrettsting skal bare 

behandle de saker som er angitt i vedtaket, 

eller i kravet om innkalling av tinget. § 2-19 

gjelder tilsvarende.  

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.51 § 3-7 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 
 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 3-7. Ledermøte 
 
(1) Hvert år mellom idrettstingene holdes 
ledermøter for Idrettsstyret og lederne for 
idrettskretsene og særforbundene. 
Ledermøte avholdes ikke det år det avholdes 
mellomting. 
 
(2) Ved lederens forfall møter nestlederen. 
Er både lederen og nestlederen forhindret fra 
å møte, kan det velges et annet styremedlem. 
 
 
(3) Ledermøtet innkalles av Idrettsstyret 
med 3 måneders varsel. Særforbund og 
idrettskretser kan komme med forslag til 
saker. Sakliste utarbeides av Idrettsstyret og 
sendes ut 1 måned før møtet. Ved 
utarbeidelsen av saklisten skal det særlig 
legges vekt på spørsmål om 
statusrapportering i henhold til 
Idrettstingets vedtatte langtidsplan og 

 
§ 3-7 Ledermøte 
 
(1) Hvert år mellom idrettstingene holdes 
ledermøter for Idrettsstyret og lederne for 
idrettskretsene og særforbundene. 
Ledermøte avholdes ikke det år det 
avholdes mellomting. 
 
(2) Ved lederens forfall møter nestlederen. 
Er både lederen og nestlederen forhindret 
fra å møte, kan det velges et annet 
styremedlem. 
 
(3) Ledermøtet innkalles av Idrettsstyret 

med 3 måneders varsel. Særforbund og 

idrettskretser kan komme med forslag til 

saker. Sakliste utarbeides av Idrettsstyret 

og sendes ut 1 måned før møtet. Ved 

utarbeidelsen av saklisten skal det særlig 

legges vekt på spørsmål om 

statusrapportering i henhold til 
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langtidsbudsjett, eventuelle endringer i 
prioriteringer, regnskaps- og 
budsjettrapportering og prinsipielle 
organisasjonsmessige saker. 
 
 
 
 
 
 
 
(4) På ledermøtene behandles spørsmål som 
angår Norges forberedelse til og deltakelse i 
De olympiske leker og De paralympiske 
leker. 
 
(5) På ledermøtet året før Idrettstinget 
foretas valg av 6 medlemmer og 4 
varamedlemmer til valgkomiteen. 
Særforbundenes representanter velger 3 
medlemmer og 2 varamedlemmer, og 
idrettskretsenes representanter velger 3 
medlemmer og 2 varamedlemmer. 
 
(6) Representantenes reise- og diettutgifter 
betales av NIF etter satser fastsatt av 
Idrettsstyret. 
 

Idrettstingets vedtatte langtidsplan og 

langtidsbudsjett, eventuelle endringer i 

prioriteringer, regnskaps- og 

budsjettrapportering og prinsipielle 

organisasjonsmessige saker. Ledermøtet 

behandler de beretninger og reviderte 

årsregnskaper for NIF, som ikke har vært 

behandlet på Idrettstinget.  

 
(4) På ledermøtene behandles spørsmål 
som angår Norgesforberedelse til og 
deltakelse i De olympiske leker og De 
paralympiske leker. 
 
(5) På ledermøtet året før Idrettstinget 
foretas valg av 6 medlemmer og 4 
varamedlemmer til valgkomiteen. 
Særforbundenes representanter velger 3 
medlemmer og 2 varamedlemmer, og 
idrettskretsenes representanter velger 3 
medlemmer og 2 varamedlemmer. 
 
(56) Representantenes reise- og 

diettutgifter betales av NIF etter satser 

fastsatt av Idrettsstyret 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget. 

 

12.52 § 3-7 (5) FORSLAG FRA BUSKERUD IDRETTSKRETS OG TROMS 

IDRETTSKRETS  

 

 EKSISTERENDE ORDLYD  NY ORDLYD  
 
§ 3-7 Ledermøte  

(5) På ledermøtet året før Idrettstinget 
foretas valg av 6 medlemmer og 4 
varamedlemmer til valgkomiteen. 
Særforbundenes representanter velger 3 
medlemmer og 2 varamedlemmer, og 
idrettskretsenes representanter velger 3 
medlemmer og 2 varamedlemmer.  

 
§ 3-7 Ledermøte  

(5) På ledermøtet året før etter Idrettstinget 
foretas valg av 6 medlemmer og 4 
varamedlemmer til valgkomiteen. 
Særforbundenes representanter velger 3 
medlemmer og 2 varamedlemmer, og 
idrettskretsenes representanter velger 3 
medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret skal 
utpeke en sekretær til valgkomiteen som ikke 
har noen ansettelsesforhold eller andre 
bindinger til NIF.  

   

Følgende hadde ordet i saken:  

Knut Bjørklund- Troms idrettskrets. 
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Troms idrettskrets fremmet forslag om å endre ordlyden i andre setning i sitt opprinnelige forslag til:  

«Styret skal utpeke en sekretær til valgkomiteen som ikke har noen ansettelsesforhold eller andre 

bindinger i NIF.» 

Forslag til endring i første setning ble foreslått trukket av forslagsstiller. Dette ble 

akseptert av tinget. 

Votering: 

95 stemte mot forslagsstillers endringsforslag. Forslaget ble ikke vedtatt.   

 

12.53 § 4-1 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 4-1 Idrettsstyrets myndighet 

Idrettsstyret er NIFs høyeste myndighet 
mellom idrettstingene med de unntak som 
følger av § 6-2. Idrettsstyret har det 
overordnede ansvar for allmenn 
idrettspolitikk og andre felles oppgaver 
nasjonalt og internasjonalt.  
 

 

§ 4-1 Idrettsstyrets myndighet 

(1) Idrettsstyret er NIFs høyeste myndighet 

mellom idrettstingene med de unntak som 

følger av § 6-2. Idrettsstyret har det 

overordnede ansvar for allmenn 

idrettspolitikk og andre felles oppgaver 

nasjonalt og internasjonalt.  

(2) Idrettsstyret kan, i et særskilt 

delegasjonsreglement, vedta å delegere sin 

myndighet til NIFs organisasjonsledd og 

NIFs generalsekretær. Forslag til 

delegasjonsreglement, og eventuelle 

endringer i reglementet, sendes på høring 

til idrettskretser og særforbund. 

 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

12.54 § 4-2 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 4-2 Sammensetning. Vedtaksførhet  
 
(1) Idrettsstyret består av:  
- president,  
- 1. og 2. visepresident,  

 

§ 4-2 Sammensetning. Vedtaksførhet 

(1) Idrettsstyret består av: 

- president, 
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- 8 styremedlemmer,  
- IOCs representant(er) i Norge,  
- en representant for de ansatte i NIF-linjen 
valgt av og blant de ansatte. Vedkommende 
har personlig varamedlem,  
- en representant for NIFs utøverkomité. 
Vedkommende har personlig varamedlem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Minst ett medlem av Idrettsstyret skal 

ved valget være 26 år eller yngre.  
 
 
 

(3) Styret er vedtaksført når et flertall av 
medlemmene møter.  
 
(4) Ved behandling av olympiske saker skal 
flertallet representere de olympiske idretter. 
  
(5) Presidenten eller den/de Idrettsstyret gir 

fullmakt, representerer og tegner for NIF.  

 

- 1. og 2. visepresident, 

- 8 styremedlemmer, 

- norske IOC-medlemmer IOCs 

representant(er) i Norge, 

- norske styremedlemmer i IPC nominert av 

NIF 

- en representant for de ansattrepresentant 

i NIF-linjen valgt av og blant NIF-de 

ansatte, med personlig varamedlem. 

Vedkommende har personlig varamedlem,  

- en representant for NIFs utøverkomité 

med Vedkommende har personlig 

varamedlem.  

(2) Minst ett medlem av Idrettsstyret skal 

ved valget være 26 år eller yngre. 

 

(32) Styret er vedtaksført når et flertall av 

medlemmene møter. 

(34) Ved behandling av olympiske saker 

skal flertallet representere de olympiske 

idretter. 

(54) Idrettsstyret Presidenten eller den/de 

Idrettsstyret gir fullmakt, representerer og 

tegner for NIF. 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.55 § 4-2 (2) FORSLAG FRA TELEMARK IDRETTSKRETS  

  

EKSISTERENDE ORDLYD  NY ORDLYD  
 
§ 4-2 Sammensetning. Vedtaksførhet  

(2) Minst ett medlem av Idrettsstyret skal ved 
valget være 26 år eller yngre.   

 
§ 4-2 Sammensetning. Vedtaksførhet  

(2) Minst ett medlem to medlemmer av 
Idrettsstyret skal ved valget være 26 år eller 
yngre.  

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  
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12.56 § 4-4 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

   EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 4-4. Idrettsstyrets oppgaver 

Idrettsstyret skal blant annet: 

a) iverksette Idrettstingets vedtak, 

b) besørge den alminnelige forvaltning, 

c) vedta lovnormer. Lovnormene skal sendes 

til idrettskretsene og særforbundene på 

høring før endelig vedtak i Idrettsstyret, 

d) godkjenne samtlige organisasjonsledds 

lover, 

e) fastsette idrettskretsenes grenser og 

godkjenne deres navn, 

f) utarbeide beretning og legge frem revidert 

regnskap samt tilrettelegge alle saker for 

Idrettstinget, 

g) behandle søknad om stats- og 

spillemidler, 

h) vedta budsjett og fordele de midler som er 

til disposisjon, 

i)føre kontroll med organisasjonsleddenes 

økonomi. Denne kontrollen utøves blant 

annet ved at Idrettsstyret utarbeider og 

vedtar bestemmelser og instrukser 

vedrørende regnskap og revisjon for alle 

organisasjonsledd, hvor det er ønskelig, 

forlanger innsendt regnskaper, 

medlemsprotokoller mv. til gjennomgåelse, 

j) forby internasjonal representasjon eller 

internasjonalt arrangement som vil være 

uheldig av hensyn til landets og idrettens 

interesser, 

k) oppnevne utvalg etter behov samt 

utarbeide instruks for disse, 

l) påse at lover og bestemmelser overholdes, 

m) etter innstilling fra de enkelte 

særforbund, ta ut deltakere og ledere til De 

olympiske leker og De paralympiske leker. 

 

 

§ 4-4. Idrettsstyrets rolle og ansvar 

oppgaver 

Idrettsstyret skal blant annet: 

a) iverksette Idrettstingets vedtak, 

b) forestå besørge den alminnelige 

forvaltning, 

c) vedta lovnormer. Lovnormene, og 

eventuelle forslag om endringer i 

lovnormene, skal sendes til idrettskretsene 

og særforbundene på høring før endelig 

vedtak i Idrettsstyret, 

d) godkjenne samtlige organisasjonsledds 

lover, 

e) fastsette idrettskretsenes grenser og 

godkjenne deres navn, 

f) utarbeide beretning og legge frem 

revidert regnskap samt tilrettelegge alle 

saker for Idrettstinget, 

g) behandle søknad om stats- og 

spillemidler, 

h) vedta budsjett og fordele de midler som 

er til disposisjon, 

i) føre kontroll med organisasjonsleddenes 

økonomi. Denne kontrollen utøves blant 

annet ved at Idrettsstyret utarbeider og 

vedtar bestemmelser og instrukser 

vedrørende regnskap og revisjon for alle 

organisasjonsledd, hvor det er ønskelig, 

forlanger innsendt regnskaper, 

medlemsprotokoller mv. til gjennomgåelse, 

j) forby internasjonal representasjon eller 

internasjonalt arrangement som vil være 

uheldig av hensyn til landets og idrettens 

NIFs interesser, 

k) oppnevne utvalg etter behov samt 

utarbeide instruks for disse, 

l) påse at lover og bestemmelser overholdes, 

m) etter innstilling fra de enkelte 

særforbund, ta ut deltakere og ledere til De 

olympiske leker og De paralympiske leker 

n) godkjenne nye idretter samt endring av 

særforbundets navn. Idrettsstyret avgjør 

om den nye aktiviteten er forenlig med 

NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av 

idrett.    
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Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.57 § 4-5 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 4-5. Generalsekretæren 

(1) Generalsekretæren er leder for 

sekretariatet. Generalsekretæren er ansvarlig 

for alle administrative funksjoner innen NIF 

og utfører de pålegg og setter i verk de vedtak 

som er truffet av Idrettsstyret. For øvrig 

arbeider generalsekretæren etter instruks 

utarbeidet av Idrettsstyret. 

 

 

(2) Generalsekretæren møter med tale- og 

forslagsrett på Idrettstinget, ledermøtet, i 

Idrettsstyret og i alle komiteer og utvalg. 

 

§ 4-5. Generalsekretæren 

(1) Generalsekretæren er leder og ansvarlig 

for alle administrative funksjoner innen 

NIF, og iverksetter vedtak fattet av 

Idrettsstyret. er leder for sekretariatet. 

Generalsekretæren er ansvarlig for alle 

administrative funksjoner innen NIF og 

utfører de pålegg og setter i verk de vedtak 

som er truffet av Idrettsstyret. For øvrig 

arbeider generalsekretæren etter instruks 

utarbeidet av fra Idrettsstyret. 

(2) Generalsekretæren møter med tale- og 

forslagsrett i Idrettsstyret, og med talerett 

på Idrettstinget og Ledermøtet. på 

Idrettstinget, ledermøtet, i Idrettsstyret og i 

alle komiteer og utvalg. 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.58 § 4-6 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 4-6. Utvalg og komiteer 

(1) Idrettsstyret kan utarbeide instruks og 

retningslinjer for komiteer og utvalg 

oppnevnt av Idrettsstyret. 

(2) Lovutvalget skal avgi uttalelser om 

innkomne lovforslag og om 

fortolkningsspørsmål som Idrettsstyret 

forelegger. Lovutvalget kan også selv 

fremkomme med forslag. 

 

 

§ 4-6. Tingvalgte Uutvalg og komiteer 

1) Idrettsstyret kan utarbeide instruks og 

retningslinjer for komiteer og utvalg 

oppnevnt av Idrettsstyret. 

(21) NIFs lov- og kontrollutvalg skal arbeide 

iht. NIFs lov § 2-12, og Lovutvalget skal  

avgi uttalelser om innkomne  lovforslag og 

om fortolkningsspørsmål som Idrettsstyret 

forelegger. Lovutvalget kan også selv 

fremkomme med forslag. 

(3) Kontrollkomiteen skal utføre sitt arbeid 

i henhold til bestemmelsene i § 2-12 og 
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(3) Kontrollkomiteen skal utføre sitt arbeid i 

henhold til bestemmelsene i § 2-12 og avgir 

sin beretning til Idrettstinget. 

 

(4) Doms- og appellutvalg arbeider i henhold 

til bestemmelsene i kapitlene 11 og 12 og er 

ikke underlagt de styrende organers 

instruksjonsmyndighet. 

avgir sin beretning til Idrettstinget. Utvalget 

arbeider i henhold til instruks vedtatt av 

Idrettstinget, og er ikke underlagt 

Idrettstinget eller tingvalgte organers 

instruksjonsmyndighet.  

(24) NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg 

Doms- og appellutvalg arbeider i henhold til 

bestemmelsene i kapitlene 11 og 12 og regler 

gitt i medhold av disse, og er ikke underlagt 

Idrettstinget eller tingvalgte organers 

instruksjonsmyndighet. 

(3) NIFs valgkomite skal avgi innstilling til 

Idrettstinget for alle verv som iht. NIFs lov 

§ 3-4 (1) skal velges av Idrettstinget, med 

unntak av verv til valgkomiteen. 

Valgkomiteen arbeider etter instruks 

vedtatt av Idrettstinget. Medlem av 

valgkomité som selv blir kandidat til verv, 

plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre 

vedkommende skriftlig meddeler 

valgkomiteen og forslagsstiller at 

vedkommende ikke er aktuell for vervet.   

  

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.59 § 4-6 (5) FORSLAG FRA OSLO IDRETTSKRETS   

  

EKSISTERENDE ORDLYD  NY ORDLYD  
 
§ 4-6 Utvalg og komiteer  

   

  

 
§ 4-6 Utvalg og komiteer  

(5) Idrettens ressursgruppe for granskning av 
økonomisk kriminalitet kan på 
forespørsel bistå organisasjonsleddene med å 
veilede, kartlegge, underbygge og 
dokumentere faktiske forhold og 
ansvarsforhold ved uønsket eller 
ekstraordinær hendelse.  

  

  

Følgende hadde ordet i saken:  

Elisabeth Skarsbø Moen- Oslo idrettskrets, Kristin Kloster Aasen – Idrettsstyret. 

Dersom forslaget ikke ble vedtatt ba Oslo idrettskrets om at forslaget ble sendt til det nye Idrettsstyret 

for en vurdering av hvordan intensjonene i forslaget kan ivaretas i organisasjonen. 
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Votering: 

142 stemte mot forslaget. Forslaget ble ikke vedtatt.  

 

 

12.60 § 5-1 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 5-1 Formål mv. 

Idrettskretsen er et felles organ for idretten 

innen sitt geografiske område. 

Idrettskretstinget er høyeste myndighet, og 

avholdes året før og etter Idrettstinget. 
Tingperiodens lengde er 2 år. 

 

 

§ 5-1 Formål mv. 

(1) Idrettskretsen er et felles organ for 

idretten innen sitt geografiske område. 

Idrettskretstinget er idrettskretsens   

høyeste myndighet, og avholdes året før og 

etter Idrettstinget. Tingperiodens lengde er 

2 år. 

(2) Idrettskretser opprettes og oppløses av 

NIF.   

 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

12.61 § 5-2 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 5-2 Oppgaver 

(1) Idrettskretsen skal arbeide med: 

a) lovpålagte oppgaver og saker av felles 

interesse for idretten, 

b) idrettspolitiske innsatsområder, spesielt 

overfor fylkeskommunen, regionale 

organer/etater og kommunene, for å styrke 

idrettens rolle og bedre idrettslagenes 

rammevilkår, 

c) service- og støtteoppgaver overfor 

idrettsråd, særkretser/regioner og idrettslag 

for å styrke aktivitets-, kompetanse- og 

anleggsutviklingen, 

d) informasjons- og opplysningsvirksomhet 
om idrettens verdier og verdiskapning.  

 

§ 5-2 Oppgaver 

(1) Idrettskretsen skal arbeide med: 

a) lovpålagte oppgaver og saker av felles 

interesse for idretten, 

b) idrettspolitiske innsatsområder, spesielt 

overfor fylkeskommunen, regionale 

organer/etater og kommunene, for å styrke 

idrettens rolle og bedre idrettslagenes 

rammevilkår,  

c) service- og støtteoppgaver overfor 

idrettsråd, særkretser/regioner og idrettslag 

for å styrke aktivitets-, kompetanse- og 

anleggsutviklingen,  



 
 

IDRETTSTINGET 2019 

 

67 PROTOKOLL IDRETTSTINGET 2019 

 
 

(2) Idrettskretsen skal arbeide for å utvikle 

gode rammevilkår for et mangfoldig 

idrettstilbud uavhengig av særidrettens 
organisering. 

(3) Idrettskretsen har ansvar for at det 
opprettes idrettsråd i kommunene. 

d) informasjons- og opplysningsvirksomhet 

om idrettens verdier og verdiskapning. 

(2) Idrettskretsen skal arbeide for å utvikle 

gode rammevilkår for et mangfoldig 

idrettstilbud uavhengig av særidrettens 

organisering. 

(3) Idrettskretsen har ansvar for at det 

opprettes idrettsråd i kommunene, jf. § 8-1. 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.62 § 5-3 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 5-3 Medlemmer 

 

Alle idrettslag innen vedkommende område, 

som er opptatt i NIF, er medlemmer av 
idrettskretsen. 

 

 

§ 5-3 Medlemmer Tilsluttede 

organisasjonsledd 

Alle idrettslag og idrettsråd innen 

idrettskretsens geografiske vedkommende 

område som er opptatt i NIF, er 

medlemmer av tilsluttet idrettskretsen. 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.63 § 5-4 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 5-4 Lover 

Idrettskretsene skal ha lover som er i 

samsvar med lovnorm vedtatt av 
Idrettsstyret. Den enkelte idrettskretslov  

skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. § 2-2. 

 

 

§ 5-4.Lover 

Idrettskretsene skal ha lover som er i 

samsvar med lovnorm vedtatt av 

Idrettsstyret. Den enkelte idrettskretslov 

skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. § 2-2 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  
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12.64 § 5-5 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 5-5 Representasjon på idrettskretstinget 

(1) På idrettskretstinget møter med 

stemmerett: 

a) idrettskretsens styre  

b) representanter iht. idrettskretsens lov, dog 
slik at idrettsråd skal være representert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Videre møter uten stemmerett, men med 

tale- og forslagsrett i de saker som ligger 

innenfor utvalgets/komiteens 

arbeidsområde: 

a) lederne i de faglige utvalg/komiteer, 

eventuelt nestleder eller styremedlem 

dersom leder er forhindret fra å møte,   

b) kontrollkomiteens medlemmer,   

c) valgkomiteens medlemmer,  
d) revisor. 

 

(3) Organisasjonssjefen møter med tale- og 
forslagsrett. 

 

(4) Representasjon etter første ledd bokstav 
b) fordeles av idrettskretsens styre. 

Idrettskretstinget fastsetter hvor mange som 

til sammen skal kunne møte og vedtar regler 

for hvordan fordelingen skal skje. 

Fordelingen av representanter kunngjøres 

fra idrettskretsen ved innkalling til 

idrettskretstinget. Representanter må være 

valgt på årsmøte/ting eller oppnevnt av 

 

§ 5-5 Representasjon på idrettskretstinget 

(1) På idrettskretstinget møter med 

stemmerett: 

a) idrettskretsens styre  

b) representanter iht. idrettskretsens lov, 

dog slik at idrettsråd skal være representert. 

Idrettskretstinget fastsetter hvor mange 

som til sammen skal kunne møte og 

hvordan fordelingen skal skje. Fordelingen 

foretas av kretsstyret og kunngjøres av 

styret ved innkallingen til idrettskretstinget. 

Representanter må være valgt på 

årsmøte/ting, eventuelt oppnevnt av styret, 

dersom årsmøtet/tinget ikke har foretatt et 

valg. 

Idrettskretsens styre fastsetter hvor stor del 

av representantenes reiseutgifter som skal 

dekkes av idrettskretsen. 

Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 

(2) Videre møter uten stemmerett, men 

med tale- og forslagsrett innenfor sitt 

arbeidsområde de saker som ligger innenfor 

utvalgets/komiteens arbeidsområde: 

a) lederne i tingvalgte de faglige 

utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller 

annet styremedlem dersom leder er 

forhindret fra å møte, 

b) kontrollkomiteens medlemmer, 

c) valgkomiteens medlemmer, 

d) revisor. 

(3) Videre møter med talerett:  

a) Organisasjonssjefen 

b) revisor innenfor sitt arbeidsområde 

møter med tale- og forslagsrett. 

(4) Representasjon etter første ledd bokstav 

b) fordeles av idrettskretsens styre. 

Idrettskretstinget fastsetter hvor mange 

som til sammen skal kunne møte og vedtar 

regler for hvordan fordelingen skal skje. 

Fordelingen av representanter kunngjøres 

fra idrettskretsen ved innkalling til 

idrettskretstinget. Representanter må være 
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styret etter fullmakt og meldt idrettskretsen 
senest en uke før tinget. 

 

valgt på årsmøte/ting eller oppnevnt av 

styret etter fullmakt og meldt idrettskretsen 

senest en uke før tinget. 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.65 § 5-6 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 5-6 Reiseutgifter 

Idrettskretsens styre fastsetter hvor stor del 

av representantenes reiseutgifter som skal 

dekkes av idrettskretsen. 
Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 

 

§ 5-6.Reiseutgifter 

Idrettskretsens styre fastsetter hvor stor del 

av representantenes reiseutgifter som skal 

dekkes av idrettskretsen. 

Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.66 § 5-7 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 5-7 Innkalling 

Idrettskretstinget innkalles av 

idrettskretsens styre med 3 måneders varsel. 

Forslag som ønskes behandlet, må være 

sendt inn 2 måneder før tinget. Fullstendig 

sakliste og andre nødvendige 

saksdokumenter med forslag må være sendt 
ut senest 1 måned før tinget. 

 

 

§ 5-7.Innkalling 

Idrettskretstinget innkalles av 

idrettskretsens styre med 3 måneders 

varsel. Forslag som ønskes behandlet, må 

være sendt inn 2 måneder før tinget. 

Fullstendig sakliste og andre nødvendige 

saksdokumenter med forslag må være sendt 

ut senest 1 måned før tinget. 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  
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12.67 § 5-8 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 5-8.Ekstraordinært ting 

(1) Ekstraordinært idrettskretsting innkalles 

av idrettskretsstyret med minst 1 måneds 

varsel etter: 

a) vedtak av idrettskretsting,  

b) vedtak av idrettskretsstyret,  

c) krav fra de organisasjonsledd som på siste 

idrettskretsting representerte minst 1/4 av 
de stemmeberettigede representanter. 

  

(2) Ekstraordinært idrettskretsting skal bare 
behandle de saker som er angitt i vedtaket 
eller i kravet om innkalling av tinget. 

 

 

§ 5-8.Ekstraordinært ting 

(1) Ekstraordinært idrettskretsting 

innkalles av idrettskretsstyret med minst 1 

måneds varsel etter: 

a) vedtak av idrettskretsting,  

b) vedtak av idrettskretsstyret,  

c) krav fra de organisasjonsledd som på 

siste idrettskretsting representerte minst 

1/4 av de stemmeberettigede 

representanter. 

 (2) Ekstraordinært idrettskretsting skal 
bare behandle de saker som er angitt i 
vedtaket eller i kravet om innkalling av 
tinget. 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.68 § 5-9 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 5-9.Idrettskretstingets oppgaver 

(1) Idrettskretstinget skal: 
a) godkjenne de fremmøtte representantene,  
b) godkjenne innkalling, sakliste og 
forretningsorden,  
c) velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 
representanter til å underskrive protokollen,  

d) behandle beretning og regnskap for 
idrettskretsen,  
e) behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 
for idrettskretsen,  
f) behandle innkomne forslag og saker, 
g) engasjere statsautorisert/registrert revisor 
til å revidere kretsens regnskap,  
h) behandle retningslinjer for fordeling av de 
midler som er til disposisjon for kretsen,  

 

 

 

§ 5-9.Idrettskretstingets oppgaver 

(1) Idrettskretstinget skal: 

a) godkjenne de fremmøtte 

representantene, 

b) velge dirigent(er) 

c) velge protokollfører(e) 

d) velge 2 representanter til å underskrive 

protokollen 

e b) godkjenne innkallingen 

f) godkjenne, saklisten  

g) godkjenne og forretningsorden,  

c) velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 

representanter til å underskrive 

protokollen,  

h d) behandle idrettskretsens beretning, 

herunder beretninger fra tingvalgte 

organer 

i) behandle og avsluttede og reviderte 
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i) foreta følgende valg:  

- leder og nestleder(e),  

-... styremedlemmer og ... varamedlemmer,  

-kontrollkomité på 2 medlemmer med 2 

varamedlemmer,  

-representanter til Idrettstinget,  

- valgkomité med leder og 2 medlemmer med 
en vararepresentant for neste idrettskretsting. 

 

 

 

(2) Leder og nestleder(e) velges enkeltvis. De 

øvrige medlemmer til styret velges samlet først 

og deretter velges varamedlemmene samlet. 
Valg skjer etter bestemmelsene i § 2-21. 

 

regnskaper for idrettskretsen, herunder 

revisors beretning og kontrollkomiteens 

beretning 

j e) behandle langtidsplan og 

langtidsbudsjett for idrettskretsen, 

k) vedta endringer i idrettskretsens lov 

lf) behandle innkomne forslag og saker, 

mg) engasjere statsautorisert/registrert 

revisor til å revidere idrettskretsens 

regnskaper, 

nh) behandle retningslinjer for fordeling 

av de midler som er til disposisjon for 

kretsen, 

oi) foreta følgende valg velge: 

- leder og nestleder(e), 

- ... styremedlemmer og eventuelle ... 

varamedlemmer i henhold til 

idrettskretsens lov,  

- kontrollkomité på minst 2 medlemmer 

med 2 varamedlemmer 

- representanter til Idrettstinget, 

- valgkomité med leder og 2 medlemmer 

og 1 varamedlem med en 

vararepresentant for neste 

idrettskretsting. 

(2) Ledere og nestleder(e) i tingvalgte 

organer velges enkeltvis. De øvrige 

medlemmer til styret velges samlet først 

og deretter velges varamedlemmene 

samlet. Valg skjer etter bestemmelsene i § 

2-21. 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.69 § 5-10 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

  
§ 5-10.Møter/fellesmøter 

Idrettskretsen avholder møter med 

organisasjonsleddene etter behov og 
bestemmer selv arrangementsformen. 

 

§ 5-10.Møter/fellesmøter 

Idrettskretsen avholder møter med 

organisasjonsleddene etter behov og 

bestemmer selv arrangementsformen. 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  
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12.70 § 5-12 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 5-12.Organisasjonssjefen 

(1) Organisasjonssjefen er leder for 

sekretariatet. Organisasjonssjefen er 

ansvarlig for alle administrative funksjoner 

innen idrettskretsen og utfører de pålegg og 

setter i verk de vedtak som er truffet av 
idrettskretsstyret. 

 

(2) Organisasjonssjefen har tale- og 

forslagsrett på idrettskretstinget, ledermøtet, 

i idrettskretsstyret og arbeidsutvalg og i alle 
komiteer og utvalg. 

 

§ 5-12.Organisasjonssjefen 

(1) Organisasjonssjefen leder og er leder for 

sekretariatet. Organisasjonssjefen er 

ansvarlig for alle administrative funksjoner 

innen idrettskretsen og iverksetter 

beslutninger fattet og utfører de pålegg og 

setter i verk de vedtak som er truffet av 

idrettskretsstyret. 

(2) Organisasjonssjefen har møter med 

tale- og forslagsrett   på idrettskretstinget, 

ledermøtet, i idrettskretsstyret og med 

talerett på Idrettskretstinget og ledermøtet. 

arbeidsutvalg og i alle komiteer og utvalg.  

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.71 § 6-1 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 6-1 Medlemmer. Organisering 
 
De enkelte idretter ledes av særforbund. 
Flere idretter kan gå sammen i et 
fleridrettsforbund. Et særforbund består av 
idrettslag som er tatt opp i NIF og i 
særforbundet. Representasjon til 
særforbundsting bestemmes i 
særforbundenes lov, dog slik at idrettslagene 
skal være representert. 

 
§ 6-1. Medlemmer. Organisering 
 
De enkelte idretter ledes av særforbund. 

Flere idretter kan gå sammen i et 

fleridrettsforbund. Et særforbund består av 

idrettslag som er tatt opp i NIF og i 

særforbundet. Representasjon til 

særforbundsting bestemmes i 

særforbundenes lov, dog slik at 

idrettslagene skal være representert. 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  
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12.72 § 6-2 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 6-2 Oppgaver og kompetanse 
 
(1) Særforbundet er den høyeste faglige 
myndighet på sin(e) idrett(er)s område.  
Med faglig myndighet menes myndighet i 
saker som omfatter vedkommende  
særidrett med følgende unntak: 
a) spørsmål av organisasjonsmessig art  
som er felles for flere idretter, 
b) spørsmål vedrørende barne- og 
ungdomsidrett som er felles for flere  
idretter, 
c) økonomisk kontroll i henhold til § 4-4 i). 
Dette er ikke til hinder for at  
særforbundene selv iverksetter 
kontrollrutiner, 
d) internasjonal representasjon i henhold til 
§ 4-4 j). 
 
 
 
 
(2) Særforbundet skal utvikle egen aktivitet, 
organisasjon, økonomi og ansatte slik at den 
imøtekommer de krav og utfordringer 
særidrettens medlemmer, norsk idrett og 
internasjonal idrett stiller. 
 
(3) Samarbeid med idrettsorganisasjoner/ 
utøvere utenfor NIF må være godkjent av og 
underlagt kontroll av særforbundet. 
 

 
§ 6-2.Oppgaver og kompetanse myndighet 
 
(1) Særforbundet er den et selvstendig 
rettssubjekt og selv ansvarlig for egen 
virksomhet. Særforbundet er høyeste 
faglige myndighet på sin(e) idrett(er)s 
område. Med faglig myndighet menes 
myndighet i saker som omfatter 
vedkommende særidrett(er) med følgende 
unntak: 
a) spørsmål av organisasjonsmessig art som 
er felles for flere særforbund idretter, 
b) spørsmål vedrørende barne- og 
ungdomsidrett som er felles for flere 
særforbund idretter, 
c) økonomisk kontroll i henhold til § 4-4 i). 
Dette er ikke til hinder for at 
særforbundene selv iverksetter 
kontrollrutiner, 
d) internasjonal representasjon i henhold til 
§ 4-4 j). 
 
(2) Særforbundet skal utvikle egen aktivitet, 
organisasjon, økonomi og ansatte slik at 
detn imøtekommer de krav og utfordringer 
særidrettens medlemmer, norsk idrett og 
internasjonal idrett stiller. 
 
(3) Samarbeid med idrettsorganisasjoner/ 

utøvere utenfor NIF må være godkjent av 

og underlagt kontroll av særforbundet 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.73 § 6-3 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 6-3 Opptak av særforbund, nye idretter og 
navneendring 
 
Opptak av særforbund skjer på Idrettstinget. 
Idrettsstyret utarbeider regler for opptak 
som godkjennes av Idrettstinget i forbindelse 
med behandlingen av søknaden om opptak. 
Opptak av nye idretter samt endring av 
særforbundets navn, må godkjennes av 

 
§ 6-3 Opptak av særforbund, nye idretter 
og navneendring 
 
Opptak av særforbund skjer på 
Idrettstinget. Idrettsstyret utarbeider regler 
for opptak som godkjennes av Idrettstinget 
i forbindelse med behandlingen av 
søknaden om opptak. Opptak av nye 
idretter samt endring av særforbundets 
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Idrettsstyret. Idrettsstyret avgjør om den nye 
aktiviteten er forenlig med NIFs formål og 
oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved 
avslag kan særforbundet fremme forslag om 
opptak av den nye idretten på Idrettstinget. 
 

navn, må godkjennes av Idrettsstyret. 
Idrettsstyret avgjør om den nye aktiviteten 
er forenlig med NIFs formål og oppfyller 
NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan 
særforbundet fremme forslag om opptak av 
den nye idretten på Idrettstinget. 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.74 § 6-4 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 6-4 Fleridrettsforbund  

(1) Et fleridrettsforbund er et forbund som 

organiserer flere idretter, hvor en eller flere 

idretter er organisert av ulike internasjonale 

forbund.  

(2) Fleridrettsforbund skal følge lovnormen 

for særforbund. Det skal fremgå av 

forbundets lov at fleridrettsforbundet er én 

juridisk enhet, herunder ett 

organisasjonsledd tilsluttet NIF. 

Fleridrettsforbundets høyeste organ er 

forbundstinget og forbundsstyret er høyeste 

organ mellom forbundstingene.  

(3) De enkelte idretter som organiseres av 
fleridrettsforbundet kan organiseres med 
avdelinger/seksjoner. 
Avdelingene/seksjonene er underlagt 
forbundstingets og forbundsstyrets 
instruksjonsmyndighet. 
 

 

§ 6-4. Fleridrettsforbund  

(1) Et fleridrettsforbund er et forbund som 

organiserer flere idretter, hvor en eller flere 

idretter er organisert av ulike 

internasjonale forbund.  

(2) Fleridrettsforbund skal følge lovnormen 

for særforbund. Det skal fremgå av 

forbundets lov at fleridrettsforbundet er én 

juridisk enhet, herunder ett 

organisasjonsledd tilsluttet NIF. 

Fleridrettsforbundets høyeste organ er 

forbundstinget og forbundsstyret er høyeste 

organ mellom forbundstingene.  

(3) De enkelte idretter som organiseres av 

fleridrettsforbundet kan organiseres med 

avdelinger/seksjoner. 

Avdelingene/seksjonene er underlagt 

forbundstingets og forbundsstyrets 

instruksjonsmyndighet. 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  
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12.75 § 6-5 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 6-5. Utmelding 

(1) Særforbund som ønsker å tre ut av NIF, 

sender melding om dette direkte til 

Idrettsstyret og anses trådt ut 3 måneder 

etter at Idrettsstyret har mottatt meldingen.  

 

 

 

 

 

(2) Ved utmelding eller tap av medlemskap 

tilfaller særforbundets eiendeler NIF eller 

formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er 

ytet offentlig støtte/spillemidler til disse 

eiendeler.  

 

 

§ 6-45. Utmelding, oppløsning og andre 

beslutninger av vesentlig betydning 

(1) Særforbund som ønsker å melde seg tre 

ut av NIF, sender melding om dette direkte 

til Idrettsstyret og anses trådt ut utmeldt 3 

måneder etter at Idrettsstyret har mottatt 

meldingen.  

(2) Forslag om oppløsning av særforbund 

må først behandles på ordinært ting. Blir 

oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, 

innkalles det til ekstraordinært ting som 

avholdes tidligst tre måneder senere. For at 

oppløsning skal skje må vedtaket her 

gjentas med 2/3 flertall. 

(32) Ved utmelding eller tap av 

medlemskap skal eiendeler opparbeidet 

som en direkte følge av særforbundets 

medlemskap i NIF, tilfalle et formål 

godkjent av Idrettsstyret. Tilfaller 

særforbundets eiendeler NIF eller formål 

godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet 

offentlig støtte/spillemidler til disse 

eiendeler. Ved oppløsning, eller annet 

opphør, tilfaller særforbundets 

overskytende midler etter avvikling et 

formål godkjent av Idrettsstyret.  

(4) Vedtak om sammenslutning med andre 

særforbund, og nødvendige lovendringer i 

tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall 

på tinget.   

(5)  Beslutninger av vesentlig betydning, 

ekstraordinær karakter, eller betydelig 

omfang i forhold til særforbundets størrelse 

eller virksomhet må vedtas på tinget. Slike 

beslutninger må fattes med 2/3 flertall, 

dersom 1/3 av de stemmeberettigete krever 

det.  

 

Forslagstiller foreslo å endre ordlyden i (5) fra «beslutninger» til «disposisjoner» for å speile 

begrepsbruken i § 2-22, se forslag 12.36. 
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Votering: 

Forslaget med forslagstillers endringsforslag ble enstemmig vedtatt.  

 

12.76 § 7-1 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 7-1. Opprettelse - Sammenslåing - 

Nedleggelse  

(1) Særkretser/regioner opprettes, 

sammenslås og nedlegges av særforbundet.  

 

 

 

 

 

(2) Særkretser/regioner kan opprettes av 

særforbundet når det er minst fem lag som 

utøver vedkommende idrett. 

Særkretsens/regionens grenser fastsettes av 

særforbundet. Særforbundet kan også 

opprette egne konkurranseområder. 

Organisering av bedriftsidretten er beskrevet 

i kapittel 9.  

(3) Med region menes sammenslåtte 

særkretser og særkretser som har et 

geografisk område som er større enn et fylke. 

 

§ 7-1. Opprettelse - Sammenslåing – 

Nedleggelse Særkretser/regioner 

(1) Særkretser/regioner opprettes, 

sammenslås og nedlegges oppløses av 

særforbundet, som også fasetter 

særkretsen/regionens grenser. 

Beslutningen fattes av særforbundets 

styrende organer ved flertallsavgjørelse. 

Særforbundet utarbeider lovnorm for egne 

særkretser/regioner basert på NIFs 

lovnorm for særkretser/regioner.  

(2) Særkretser/regioner kan opprettes av 

særforbundet når det er minst fem lag som 

utøver vedkommende idrett. 

Særkretsens/regionens grenser fastsettes av 

særforbundet. Særforbundet kan også 

opprette egne konkurranseområder. 

Organisering av bedriftsidretten er 

beskrevet i kapittel 9.  

(3) Med region menes sammenslåtte 

særkretser og særkretser som har et 

geografisk område som er større enn et 

fylke. 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  
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12.77 § 7-2 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 7-2. Oppgaver  

Særkretsens/regionens formål er å arbeide 

for idrettens utvikling innen 

kretsen/regionen og å fremme samarbeidet 

mellom lagene. Den skal bistå sitt forbund i 

alle spørsmål som gjelder idretten innen 

kretsen/regionen. 

 

§ 7-2. Oppgaver  

Særkretsens/regionens formål er å arbeide 

for idrettens utvikling innen 

kretsen/regionen og å fremme samarbeidet 

mellom lagene. Den skal bistå sitt forbund i 

alle spørsmål som gjelder idretten innen 

kretsen/regionen. 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget. 

 

12.78 § 7-3 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 7-3. Lover 

Særforbundene utarbeider en egen lovnorm 

for sine særkretser/regioner basert på 

lovnorm for særkretser/regioner utarbeidet 

av Idrettsstyret. Særkretsenes/regionenes 

lover godkjennes av Idrettsstyret etter 

innstilling fra særforbund. For øvrig gjelder 

reglene i § 2-2 annet ledd. 

 

§ 7-3. Lover 

Særforbundene utarbeider en egen lovnorm 

for sine særkretser/regioner basert på 

lovnorm for særkretser/regioner utarbeidet 

av Idrettsstyret. Særkretsenes/regionenes 

lover godkjennes av Idrettsstyret etter 

innstilling fra særforbund. For øvrig gjelder 

reglene i § 2-2 annet ledd. 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.79 § 8-1 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 8-1 Opprettelse 

 

 

 

 

§ 8-1 Opprettelse og organisasjon 

(1) Idrettsråd opprettes, sammenslås og 

oppløses av idrettskretsen, som også 

fastsetter idrettsrådets grenser.  

Beslutningen fattes av idrettskretsens 

styrende organer ved flertallsavgjørelse. 
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(1) I alle kommuner med mer enn tre 

idrettslag skal det være idrettsråd for 

idrettslag som er medlem i NIF. 

Idrettskretsen har ansvar for at det opprettes 

idrettsråd i kommunene. 

(2) Med dispensasjon fra Idrettsstyret eller 

den Idrettsstyret gir fullmakt kan det 

opprettes felles idrettsråd for to eller flere 

kommuner. 

Alle idrettslag skal være tilsluttet et 

idrettsråd.  

 (1) I alle kommuner med mer enn tre 

idrettslag skal det være idrettsråd for 

idrettslag som er medlem i NIF. 

Idrettskretsen har ansvar for at det 

opprettes idrettsråd i kommunene. 

(2) Med dispensasjon fra Idrettsstyret eller 

den Idrettsstyret gir fullmakt kan det 

opprettes felles idrettsråd for to eller flere 

kommuner. 

 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

12.80 § 8-2 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 8-2. Oppgaver 

(1) Idrettsrådet skal arbeide for best mulige 

forhold for idretten i kommunen. 

Idrettsrådet skal være en arena for 

samarbeid mellom lagene, mellom lagene og 

de kommunale myndigheter og mellom 

lagene og idrettskretsen. 

 

(2) Idrettsrådet skal: 

- styrke idrettens rolle og rammevilkår i 

lokalsamfunnet,  

-foreta prioriteringer på vegne av 

idrettslagene,  

- dokumentere og synliggjøre idrettens lokale 

omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske 

handlingsprogram,  

- være en møteplass og utviklingsarena i 

skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig 

virke. 

 (3) Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk 

organisasjonsledd med oppgaver primært på 

lokalt nivå. 

 

§ 8-2 Oppgaver 

(1) Idrettsrådet skal arbeide for best mulige 

forhold for idretten innenfor idrettsrådets 

grenser i kommunen. Idrettsrådet skal være 

en arena for samarbeid mellom lagene, 

mellom lagene og de kommunale 

myndigheter og mellom lagene og 

idrettskretsen. 

(2) Idrettsrådet skal: 

- styrke idrettens rolle og rammevilkår i 

lokalsamfunnet,  

-foreta prioriteringer på vegne av 

idrettslagene, 

- dokumentere og synliggjøre idrettens 

lokale omfang samt utvikle lokale 

idrettspolitiske handlingsprogram, 

- være en møteplass og utviklingsarena i 

skjæringspunktet mellom offentlig og 

frivillig virke. 

(3) Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk 

organisasjonsledd med oppgaver primært 

på lokalt nivå. 
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(4) Alle saker som er av felles interesse for 

idretten skal sendes til kommunen gjennom 

idrettsrådet. 

(4) Alle saker som er av felles interesse for 

idretten skal sendes til kommunen gjennom 

idrettsrådet. 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.81 § 8-3 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 
 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 8-3.Medlemmer 

(1) Alle idrettslag innen vedkommende 

område, som er opptatt i NIF, er medlemmer 

av idrettsrådet. Et idrettslag kan bare være 

medlem av ett idrettsråd. 

(2) Bedriftsidrettens tilknytning til 

idrettsrådet blir fastsatt på idrettsrådets 

årsmøte. 

 

§ 8-3.Medlemmer 

(1) Alle idrettslag innen vedkommende 

område, som er opptatt i NIF, er 

medlemmer av idrettsrådet. Et idrettslag 

kan bare være medlem av ett idrettsråd. 

(2) Bedriftsidrettens tilknytning til 

idrettsrådet blir fastsatt på idrettsrådets 

årsmøte. 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.82 KAPITTEL 9 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

Kapittel 9: Bedriftsidrett 

 
Kapittel 9: Bedriftsidrett 

 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
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12.83 § 9-1 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 9-1.Organisasjon 

 

(1) Bedriftsidretten ledes av Norges 

Bedriftsidrettsforbund som er en 

organisasjon tilsluttet NIF med status som 

særforbund. Norges Bedriftsidrettsforbund 

skal ha lov godkjent av Idrettsstyret. For 

øvrig gjelder reglene i § 2-2. 

(2) Hvor det er hensiktsmessig, oppretter 

Norges Bedriftsidrettsforbund innen 

idrettskretsene bedriftsidrettskretser som 

har status som særkretser. Innen en 

bedriftsidrettskrets kan Norges 

Bedriftsidrettsforbund opprette lokale 

kretser (bedriftsidrettsråd). 

 

§ 9-1. Norges bedriftsidrettsforbund - 

Organisasjon og medlemmer  

(1) Bedriftsidretten ledes av Norges 

Bedriftsidrettsforbund som er en 

organisasjon tilsluttet NIF med status som 

særforbund. Norges Bedriftsidrettsforbund 

skal ha lov godkjent av Idrettsstyret. For 

øvrig gjelder reglene i § 2-2. 

(2) Hvor det er hensiktsmessig, oppretter 

Norges Bedriftsidrettsforbund innen 

idrettskretsene bedriftsidrettskretser som 

har status som særkretser. Innen en 

bedriftsidrettskrets kan Norges 

Bedriftsidrettsforbund opprette lokale 

kretser (bedriftsidrettsråd). 

 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

12.84 § 9-2 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 9-2. Medlemmer 

(1) I Norges Bedriftsidrettsforbund kan tas 

opp som medlemmer bedriftsidrettslag ved 

bedrifter, firmaer, etater, yrkesgrupper, 

fagforeninger og andre faglige 

sammenslutninger hvis idrett og friluftsliv 

drives etter de til enhver tid gjeldende 

retningslinjer og konkurranseregler for 

bedriftsidretten. 

(2) Søknad om medlemskap sendes 

bedriftsidrettskretsen som avgir innstilling 

om opptak til idrettskretsen som foretar 

opptaket. 

(3) Norges Bedriftsidrettsforbund 

medlemmer plikter å overholde NIFs lov og 

 

§ 9-2.Medlemmer 

(1) I Norges Bedriftsidrettsforbund kan tas 

opp som medlemmer bedriftsidrettslag ved 

bedrifter, firmaer, etater, yrkesgrupper, 

fagforeninger og andre faglige 

sammenslutninger hvis idrett og friluftsliv 

drives etter de til enhver tid gjeldende 

retningslinjer og konkurranseregler for 

bedriftsidretten. 

(2) Søknad om medlemskap sendes 

bedriftsidrettskretsen som avgir innstilling 

om opptak til idrettskretsen som foretar 

opptaket. 

(3) Norges Bedriftsidrettsforbund 

medlemmer plikter å overholde NIFs lov og 
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bestemmelser, og forbundet skal vedta 

særskilt lovnorm som foreskriver at 

lagsmedlemmer plikter å underkaste seg 

NIFs lov og bestemmelser og påse at denne 

blir brukt. 

bestemmelser, og forbundet skal vedta 

særskilt lovnorm som foreskriver at 

lagsmedlemmer plikter å underkaste seg 

NIFs lov og bestemmelser og påse at denne 

blir brukt. 

 

 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

12.85 KAPITTEL 9 FORSLAG FRA NORGES BEDRIFTSIDRETTSFORBUND  

  

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
Kapittel 9: Bedriftsidrett  

§9-1 Organisasjon  

(1) Bedriftsidretten ledes av Norges 
Bedriftsidrettsforbund som er en 
organisasjon tilsluttet NIF med status 
som særforbund. Norges 
Bedriftsidrettsforbund skal ha lov 
godkjent av Idrettsstyret. For øvrig 
gjelder reglene i § 2-2.  

(2) Hvor det er hensiktsmessig, 
oppretter Norges 
Bedriftsidrettsforbund innen 
idrettskretsene bedriftsidrettskretser 
som har status som særkretser. Innen 
en bedriftsidrettskrets kan Norges 
Bedriftsidrettsforbund opprette lokale 
kretser (bedriftsidrettsråd).  

 § 9-2.Medlemmer  

(1) I Norges Bedriftsidrettsforbund 
kan tas opp som medlemmer 
bedriftsidrettslag ved bedrifter, 
firmaer, etater, 
yrkesgrupper, fagforeninger og andre 
faglige sammenslutninger hvis idrett 
og friluftsliv drives etter de til enhver 
tid gjeldende retningslinjer og 
konkurranseregler 
for bedriftsidretten.  

(2) Søknad om medlemskap sendes 
bedriftsidrettskretsen som avgir 
innstilling om opptak til 
idrettskretsen som foretar opptaket.  

  
Kapittel 9: Bedriftsidrett  

§9-1 Organisasjon  

(1) Bedriftsidretten ledes av Norges 
Bedriftsidrettsforbund som er en 
organisasjon tilsluttet NIF med status 
som særforbund. Norges 
Bedriftsidrettsforbund skal ha lov 
godkjent av Idrettsstyret. For øvrig 
gjelder reglene i § 2-2.  

(2) Hvor det er hensiktsmessig, oppretter 
Norges Bedriftsidrettsforbund innen 
idrettskretsene bedriftsidrettskretser som 
har status som særkretser. Innen en 
bedriftsidrettskrets kan Norges 
Bedriftsidrettsforbund opprette lokale 
kretser (bedriftsidrettsråd).  

  
§ 9-2.Medlemmer  

(1) I Norges Bedriftsidrettsforbund kan 
tas opp som medlemmer 
bedriftsidrettslag ved bedrifter, firmaer, 
etater, yrkesgrupper, fagforeninger og 
andre faglige sammenslutninger hvis 
idrett og friluftsliv drives etter de til 
enhver tid gjeldende retningslinjer og 
konkurranseregler for bedriftsidretten.  

(2) Søknad om medlemskap sendes 
bedriftsidrettskretsen som avgir 
innstilling om opptak til 
idrettskretsen som foretar opptaket.  

(3) Norges Bedriftsidrettsforbund 
medlemmer plikter å overholde NIFs lov 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov/?%c2%a72-2&amp;_NIFLOV015
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov/?%c2%a72-2&amp;_NIFLOV015
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(3) Norges Bedriftsidrettsforbund 
medlemmer plikter å overholde NIFs 
lov og bestemmelser, og forbundet 
skal vedta særskilt lovnorm som 
foreskriver at lagsmedlemmer plikter 
å underkaste seg NIFs lov og 
bestemmelser og påse at denne 
blir brukt.  

  

og bestemmelser, og forbundet skal vedta 
særskilt lovnorm som foreskriver at 
lagsmedlemmer plikter å underkaste seg 
NIFs lov og bestemmelser og påse at 
denne blir brukt.  

  

Følgende hadde ordet i saken:  

Grethe Fossli- Norges Bedriftsidrettsforbund.  

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.86 § 10-1 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 10-1. Søknad om medlemskap  

 

(1) Søknad om medlemskap i NIF sendes 

idrettskretsen som innhenter uttalelse fra 

idrettsrådet og særforbundet eller den 

særforbundet gir fullmakt.  

(2) For at laget skal opptas må det:  

 

a) ha til formål å drive idrett som er godkjent 

av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir 

fullmakt,  

b) være selveiende og frittstående med 

utelukkende personlige medlemmer. Gruppe 

av idrettslag regnes ikke som idrettslag. 

Startfelleskap eller annen samarbeidsform 

mellom idrettslag regnes ikke som idrettslag, 

 c) forplikte seg til å overholde NIFs og dets 

organisasjonsledds regelverk og vedtak, jf. § 

2-2,  

 

d) ha en lov som er i samsvar med NIFs 

lovnorm. Lovnormen med eventuelle tillegg 

må godkjennes av idrettskretsen,  

 

e) ha et navn som er i samsvar med forskrift 

om navn på idrettslag, vedtatt av 

 

§ 10-1. Søknad om medlemskap i NIF 

(1) Søknad om medlemskap i NIF sendes 

idrettskretsen som innhenter uttalelse fra 

idrettsrådet og særforbundet eller den 

særforbundet gir fullmakt.  

(1) For at laget skal opptas må det: Et 

idrettslag i NIF har følgende 

medlemsforpliktelser:   

a) ha til formål å drive idrett som er 

godkjent av Idrettsstyret eller den 

Idrettsstyret gir fullmakt, 

b) være selveiende og frittstående med 

utelukkende personlige medlemmer. 

Gruppe av idrettslag regnes ikke som 

idrettslag. Startfelleskap eller annen 

samarbeidsform mellom idrettslag regnes 

ikke som idrettslag, 

c) være ansvarlig for at egen virksomhet 

drives i samsvar med alminnelig lovgivning 

og forplikte seg til å overholde NIFs og dets 

andre overordnete organisasjonsledds 

regelverk og vedtak, jf. § 2-2,  

d) ha en lov som er i samsvar med NIFs 

regelverk og NIFs lovnorm. Lovnormen 

med eventuelle tillegg må godkjennes av 

idrettskretsen,  

e) ha et navn som er i samsvar med forskrift 

om navn på idrettslag, vedtatt av 

Idrettsstyret ikke kan forveksles med annet 
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Idrettsstyret,  

 

 

 

f) ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser 

til NIF og andre organisasjonsledd i NIF.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Idrettskretsen treffer avgjørelse om 

opptak og godkjenning av navn, jf. annet 

ledd. Opptak kan nektes hvis det foreligger 

saklig grunn. Avgjørelsen om opptak kan 

påklages av idrettslaget eller særforbundet til 

Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir 

fullmakt. Klagefristen er 3 uker fra vedtak ble 

mottatt. Klagen sendes til idrettskretsen, 

som eventuelt omgjør vedtaket. Dersom 

vedtaket opprettholdes, sendes klagen til NIF 

innen 14 dager. For opptak av nye 

bedriftsidrettslag gjelder kapittel 9. 

Idrettsstyret kan gi forskrift om kretsens 

opptak av lag.  

 

(4) Idrettslaget må være medlem i de(t) 

særforbund som organiserer idretten(e) laget 

driver, med mindre laget utelukkende driver 

mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et 

særforbund i NIF 

 

idrettslag, juridisk person eller 

produkt/tjeneste, eller på annen måte er 

uegnet. Navn godkjennes av Idrettsstyret.  

f) ha gjort opp sine økonomiske 

forpliktelser til NIF og andre 

organisasjonsledd i NIF.  

g) være medlem av de(t) særforbund som 

organiserer idretten(e), dersom idrettslaget 

tilrettelegger for aktivitet, eller deltakelse i 

konkurranser, i den aktuelle idretten. 

Idrettsstyret kan dispensere fra 

bestemmelsen etter samtykke fra de(t) 

aktuelle særforbundet(ene).  

h)  føre opplysninger i idretten medlems- og 

organisasjonsregister i samsvar med 

Idrettsstyrets bestemmelser.  

(32) Idrettslag sender søknad om 

medlemskap i NIF og/eller særforbund til 

idrettskretsen. Idrettskretsen innhenter 

uttalelse fra særforbund, og idrettsråd hvis 

søknaden gjelder medlemskap i NIF. 

Søknad om medlemskap i et særforbund 

skal kun skje etter samtykke fra 

særforbundet. Idrettskretsen beslutter 

opptak. Dersom særforbundet samtykker til 

opptak, men idrettskretsen mener det 

foreligger saklig grunn for avslag, 

oversendes saken til Idrettsstyret for 

endelig beslutning. Idrettskretsen treffer 

avgjørelse om opptak og godkjenning av 

navn, jf. annet ledd. Opptak kan nektes hvis 

det foreligger saklig grunn. Avgjørelsen om 

opptak kan påklages av idrettslaget eller 

særforbundet til Idrettsstyret eller den 

Idrettsstyret gir fullmakt. Klagefristen er 3 

uker fra vedtak ble mottatt. Klagen sendes 

til idrettskretsen, som eventuelt omgjør 

vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, 

sendes klagen til NIF innen 14 dager. For 

opptak av nye bedriftsidrettslag gjelder 

kapittel 9. Idrettsstyret kan gi forskrift om 

kretsens opptak av lag.  

(4) Idrettslaget må være medlem i de(t) 

særforbund som organiserer idretten(e) 

laget driver, med mindre laget utelukkende 

driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges 

av et særforbund i NIF. 

(3) Idrettslag kan ved 2/3 flertall på 

årsmøtet beslutte å melde seg ut av et 

særforbund og/eller NIF. 
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(4) Forslag om oppløsning må vedtas med 

2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der 

det etterfølgende årsmøte må avholdes 

minimum tre måneder og maksimum 6 

måneder senere. Dersom idrettslagets 

årsmøte vedtar oppløsning ved 

enstemmighet er idrettslaget oppløst uten 

påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal 

skriftlig varsle idrettskrets og særforbund 

senest 14 dager før idrettslagets årsmøte 

behandler forslag om oppløsning. 

(5) Vedtak om sammenslutning med andre 

idrettslag, og nødvendige lovendringer i 

tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall 

på årsmøtet.   

(6) Beslutninger av vesentlig betydning, 

ekstraordinær karakter, eller betydelig 

omfang i forhold til idrettslagets størrelse 

eller virksomhet må vedtas på årsmøtet. 

Slike beslutninger må fattes med 2/3 

flertall, dersom 1/3 av de 

stemmeberettigete krever det.  

(7)  Idrettslag som vesentlig misligholder 

sine medlemsforpliktelser, kan tape sitt 

medlemskap i NIF.  

(8) Ved utmelding eller tap av medlemskap 

skal eiendeler opparbeidet som en direkte 

følge av idrettslagets medlemskap i NIF 

eller særforbund, tilfalle et formål godkjent 

av Idrettsstyret. Ved oppløsning eller annet 

opphør tilfaller idrettslagets overskytende 

midler etter avvikling et formål godkjent av 

Idrettsstyret.  

(9) Idrettsstyret kan gi utfyllende 

saksbehandlingsregler til kapittel 10. 

Forslag til saksbehandlingsregler sendes på 

høring til idrettskretser og særforbund.  

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  
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12.87 § 10-1 FORSLAG FRA NORGES RYTTERFORBUND  

  

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 
 
§ 10-1 Søknad om medlemskap  

(2) For at laget skal opptas må det:  

…  

  

  

 
§ 10-1 Søknad om medlemskap  

(2) For at laget skal opptas må det:  

…  

- Et nytt idrettslag kan ikke tas opp som 
medlem av NIF uten samtykke fra 
særforbundet.  

  

 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

12.88 § 10-1(5) FORSLAG FRA OPPLAND IDRETTSKRETS  

   

EKSISTERENDE ORDLYD  NY ORDLYD  
 
§ 10-1 Søknad om medlemskap  

…  

  

  

 
§ 10-1 Søknad om medlemskap  

(5) Idrettslagets styre og valgte organer skal 
ha gjennomført kurset «Klubbens styrearbeid 
i praksis» seneste ett år etter opptak i NIF.  

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.89 § 10-2 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

 EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 10-2. Utmelding - Idrettslagets tap av 

medlemskap  

(1) Idrettslag som ønsker å tre ut av NIF, 

sender melding om dette til vedkommende 

idrettskrets og anses trådt ut av NIF 3 

måneder etter at meldingen er mottatt av 

kretsen. Underretning om at lag skal 

utmeldes av NIF skal sendes til 

 

§ 10-2. Utmelding - Idrettslagets tap av 

medlemskap  

(1) Idrettslag som ønsker å tre ut av NIF, 

sender melding om dette til vedkommende 

idrettskrets og anses trådt ut av NIF 3 

måneder etter at meldingen er mottatt av 

kretsen. Underretning om at lag skal 

utmeldes av NIF skal sendes til 
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vedkommende idrettskrets 14 dager før 

lagets årsmøte behandler saken.  

(2) Ved utmelding eller tap av medlemskap 

tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller 

formål godkjent av Idrettsstyret eller den 

Idrettsstyret gir fullmakt hvis det er ytet 

offentlig støtte/spillemidler til disse 

eiendeler.  

(3) Dersom et idrettslag vesentlig 

misligholder sine medlemsforpliktelser, 

herunder oversitter rapporteringsfrist for 

organisasjonsdata fastsatt av Idrettsstyret, 

kan idrettskretsen etter å ha varslet 

idrettslaget og latt det få anledning til å 

uttale seg, beslutte at idrettslaget taper sitt 

medlemskap i NIF. Avgjørelsen kan påklages 

til Idrettsstyret. Klagefristen er 3 uker fra 

vedtak er mottatt. Klagen skal sendes til 

idrettskretsen, som eventuelt kan omgjøre 

vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, 

sendes klagen til NIF innen 14. dager. 

Idrettskretsens vedtak trer ikke i kraft før 

klagefristen er utløpt, eventuelt når 

klagesaken er avgjort.  

(4) Idrettslag som taper sitt medlemskap, 

kan etter søknad gjenopptas mot å betale den 

gjeninnmeldelsesavgift som Idrettsstyret til 

enhver tid fastsetter. Idrettslag som tidligere 

har blitt fratatt sitt medlemskap, kan av 

idrettskretsen ilegges inntil ett års karantene 

før gjenopptagelse. 

vedkommende idrettskrets 14 dager før 

lagets årsmøte behandler saken.  

(2) Ved utmelding eller tap av medlemskap 

tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller 

formål godkjent av Idrettsstyret eller den 

Idrettsstyret gir fullmakt hvis det er ytet 

offentlig støtte/spillemidler til disse 

eiendeler.  

(3) Dersom et idrettslag vesentlig 

misligholder sine medlemsforpliktelser, 

herunder oversitter rapporteringsfrist for 

organisasjonsdata fastsatt av Idrettsstyret, 

kan idrettskretsen etter å ha varslet 

idrettslaget og latt det få anledning til å 

uttale seg, beslutte at idrettslaget taper sitt 

medlemskap i NIF. Avgjørelsen kan 

påklages til Idrettsstyret. Klagefristen er 3 

uker fra vedtak er mottatt. Klagen skal 

sendes til idrettskretsen, som eventuelt kan 

omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket 

opprettholdes, sendes klagen til NIF innen 

14. dager. Idrettskretsens vedtak trer ikke i 

kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når 

klagesaken er avgjort.  

(4) Idrettslag som taper sitt medlemskap, 

kan etter søknad gjenopptas mot å betale 

den gjeninnmeldelsesavgift som 

Idrettsstyret til enhver tid fastsetter. 

Idrettslag som tidligere har blitt fratatt sitt 

medlemskap, kan av idrettskretsen ilegges 

inntil ett års karantene før gjenopptagelse. 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.90 § 10-2 (2) FORSLAG FRA OPPLAND IDRETTSKRETS  

   

EKSISTERENDE ORDLYD  NY ORDLYD  
 
§ 10-2 Utmelding – Idrettslagets tap av 
medlemskap  

(2) Ved utmelding eller tap av medlemskap 
tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller 
formål godkjent av Idrettsstyret eller den 
Idrettsstyret gir fullmakt hvis det er ytet 
offentlig støtte/spillemidler til disse 
eiendeler.  

 
§ 10-2 Utmelding – Idrettslagets tap av 
medlemskap  

(2) Ved utmelding eller tap av medlemskap 
tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller 
formål godkjent av Idrettsstyret eller den 
Idrettsstyret gir fullmakt hvis det er ytet 
offentlig støtte/spillemidler til disse 
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  eiendeler. Fra eiendelene trekkes kr 5.000 for 
merarbeidet ved tap av medlemskap.  

  

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.91 § 10-2 (4) FORSLAG FRA OPPLAND IDRETTSKRETS  

  

 EKSISTERENDE ORDLYD  NY ORDLYD  
 
§ 10-2 Utmelding – Idrettslagets tap av 
medlemskap  

(4) Idrettslag som taper sitt medlemskap, kan 
etter søknad gjenopptas mot å betale den 
gjeninnmeldelsesavgift som Idrettsstyret til 
enhver tid fastsetter. Idrettslag som tidligere 
har blitt fratatt sitt medlemskap, kan av 
idrettskretsen ilegges inntil ett års karantene  

før gjenopptagelse  

 
§ 10-2 Utmelding – Idrettslagets tap av 
medlemskap  

(4) Idrettslag som taper sitt medlemskap, kan 
etter søknad gjenopptas mot å betale den 
gjeninnmeldelsesavgift som Idrettsstyret til 
enhver tid fastsetter. Idrettslag som tidligere 
har blitt fratatt sitt medlemskap, kan av 
idrettskretsen ilegges inntil ett års karantene  

før gjenopptagelse  

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.92 § 10-4 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 10-4. Medlemskap i idrettslag  

(1) For at en person skal opptas i et idrettslag 

må vedkommende:  

a) akseptere å overholde idrettslagets og 

overordnede organisasjonsledds regelverk og 

vedtak,  

 b) ha gjort opp eventuelle økonomiske 

forpliktelser til idrettslaget og andre 

organisasjonsledd i NIF.  

(2) Medlemskap i idrettslag er først gyldig fra 

den dag kontingent er betalt.  

(3) Styret i et idrettslag kan i særlige tilfeller 

nekte en person medlemskap. Før vedtak 

treffes, skal personen gjøres kjent med 

bakgrunnen for saken og gis en frist på 2 

 

§ 10-34. Medlemskap i idrettslag  

(1) Et medlem i et idrettslag i NIF skal For 

at en person skal opptas i et idrettslag må 

vedkommende:  

a) akseptere å overholde idrettslagets og 

overordnede organisasjonsledds regelverk 

og vedtak. 

 b) ha gjort opp eventuelle økonomiske 

forpliktelser til idrettslaget og andre 

organisasjonsledd i NIF.  

(2) Medlemskap i idrettslag er først gyldig 

fra den dag kontingent er betalt.  

(3) Styret i et idrettslag treffer avgjørelse 

om opptak. Søknad kan avslås dersom 

vedkommende har uoppgjorte økonomiske 



 

 
IDRETTSTINGET 2019 

 

88  

uker til å uttale seg. Vedtaket skal være 

skriftlig og begrunnet samt informere om 

klageadgang. Vedtaket kan påklages til 

idrettskretsen innen 3 uker etter at det er 

mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets 

styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. 

Dersom vedtaket opprettholdes, sendes 

klagen til idrettskretsen innen 2 uker.  

 

 

 

(4) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir 

fullmakt kan, når det foreligger særlige 

forhold, flytte klagebehandlingen til en 

annen idrettskrets. 

 

 

forpliktelser til idrettslaget eller andre 

organisasjonsledd, eller det foreligger annet 

saklig grunnlag for å avslå søknaden.  Før 

vedtak treffes, skal personen gjøres kjent 

med bakgrunnen for saken og gis en frist på 

2 uker til å uttale seg. Vedtaket skal være 

skriftlig og begrunnet samt informere om 

klageadgang. Vedtaket kan påklages til 

idrettskretsen innen 3 uker etter at det er 

mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets 

styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. 

Dersom vedtaket opprettholdes, sendes 

klagen til idrettskretsen innen 2 uker.  

(4) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir 

fullmakt kan, når det foreligger særlige 

forhold, flytte klagebehandlingen til en 

annen idrettskrets. 

(4) Utmelding skal skje skriftlig og får 

virkning når den er mottatt. 

(5) Idrettslaget skal frata medlemskap fra 

medlem som ikke betaler fastsatt 

medlemskontingent.  

(6) Idrettslaget kan, når det foreligger 

særlige grunner, frata en person 

medlemskapet i idrettslaget.   

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.93 § 10-5 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 10-5.Registrering av medlemmer i 

idrettslaget 

Alle idrettslag plikter å føre elektroniske 

medlemslister i idrettens nasjonale 

medlemsregister i tråd med forskrift gitt av 

Idrettsstyret. 

 

 

§ 10-5.Registrering av medlemmer i 

idrettslaget 

Alle idrettslag plikter å føre elektroniske 

medlemslister i idrettens nasjonale 

medlemsregister i tråd med forskrift gitt av 

Idrettsstyret. 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  
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12.94 § 10-6 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 10-6.Utmelding - Tap /fratakelse av 

medlemskap i idrettslag 

(1) Utmelding skal skje skriftlig og får 

virkning når den er mottatt. 

(2) Idrettslaget kan frata medlemskap fra 

medlem som etter purring ikke betaler 

fastsatt medlemskontingent. Medlem som 

skylder kontingent for to år taper automatisk 

sitt medlemskap i laget og skal strykes fra 

lagets medlemsliste. 

(3) Styret i et idrettslag kan i særlige tilfeller 

frata en person medlemskapet for en periode 

på inntil 1 år. Før vedtak treffes, skal 

vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen 

for saken og gis en frist på 2 uker til å uttale 

seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet 

samt informere om klageadgang. 

 

(4) Ved fratakelse av medlemskap kan den 

saken gjelder kreve at vedtaket behandles av 

ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett 

til å være til stede ved årsmøtets behandling 

av saken. Kravet må fremsettes innen én uke 

etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må 

deretter avholdes innen én måned. 

 

(5) Ved fratakelse av medlemskap kan 

idrettslagets vedtak påklages til 

idrettskretsen innen 3 uker etter at vedtaket 

er mottatt. Klagen skal sendes til 

idrettslagets styre, som eventuelt kan 

omgjøre vedtaket dersom det er fattet av 

styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, 

sendes klagen til idrettskretsen innen 2 uker. 

Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før 

klagefristen er utløpt, eventuelt når 

klagesaken er avgjort. NIFs lov § 10-4 (4) 

gjelder tilsvarende. 

 

 

§ 10-6.Utmelding - Tap /fratakelse av 

medlemskap i idrettslag 

(1) Utmelding skal skje skriftlig og får 

virkning når den er mottatt. 

(2) Idrettslaget kan frata medlemskap fra 

medlem som etter purring ikke betaler 

fastsatt medlemskontingent. Medlem som 

skylder kontingent for to år taper 

automatisk sitt medlemskap i laget og skal 

strykes fra lagets medlemsliste. 

(3) Styret i et idrettslag kan i særlige tilfeller 

frata en person medlemskapet for en 

periode på inntil 1 år. Før vedtak treffes, 

skal vedkommende gjøres kjent med 

bakgrunnen for saken og gis en frist på 2 

uker til å uttale seg. Vedtaket skal være 

skriftlig og begrunnet samt informere om 

klageadgang. 

(4) Ved fratakelse av medlemskap kan den 

saken gjelder kreve at vedtaket behandles 

av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har 

rett til å være til stede ved årsmøtets 

behandling av saken. Kravet må fremsettes 

innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og 

årsmøtet må deretter avholdes innen én 

måned. 

(5) Ved fratakelse av medlemskap kan 

idrettslagets vedtak påklages til 

idrettskretsen innen 3 uker etter at vedtaket 

er mottatt. Klagen skal sendes til 

idrettslagets styre, som eventuelt kan 

omgjøre vedtaket dersom det er fattet av 

styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, 

sendes klagen til idrettskretsen innen 2 

uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft 

før klagefristen er utløpt, eventuelt når 

klagesaken er avgjort. NIFs lov § 10-4 (4) 

gjelder tilsvarende. 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  
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12.95 KAPITTEL 11 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

Kapittel 11: Alminnelige 

disiplinærforføyninger, sanksjoner etter 

kamp- og konkurranseregler og 

straffebestemmelser 

 

Kapittel 11: Administrative sanksjoner 
Alminnelige disiplinærforføyninger, 
sanksjoner etter særforbundsregelverk 
kamp- og konkurranseregler og 
straffebestemmelser  

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.96 § 11-1 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 11-1 Alminnelige disiplinærforføyninger  

 

(1) Organisasjonsledd kan tildele dem som 

omfattes av § 11-3 (1) alminnelige 

disiplinærforføyninger for brudd på idrettens 

regelverk, vedtak eller alminnelig god 

oppførsel. Følgende disiplinærforføyninger 

kan benyttes, uten at det regnes som straff 

etter dette kapittel: 

 

 

a) irettesettelse,  

b) bortvisning, 

 

c) utelukkelse jf. § 11-7 e) i inntil én måned,  

 

 

 

d) bot på inntil kr 5.000 for enkeltperson og 

kr 25.000 for organisasjonsledd såfremt 

mulighet for bot fremkommer av et skriftlig 

regelverk som er gjort kjent. 

(2) Alminnelige disiplinærforføyninger må 

ikke tildeles uten at saken er undergitt en 

forsvarlig saksbehandling, hensett til 

 

§ 11-1. Alminnelige disiplinærforføyninger 

Administrative sanksjoner i eget 

organisasjonsledd  

(1) Organisasjonsledd kan tildele dem som 

omfattes av § 11-3 (1) alminnelige 

disiplinærforføyninger administrative 

sanksjoner for brudd på idrettens regelverk, 

vedtak eller alminnelig god oppførsel. 

Følgende sanksjoner disiplinærforføyninger 

kan benyttes, enkeltvis eller i kombinasjon 

uten at det regnes som straff etter dette 

kapittel: 

a) irettesettelse,  

b) bortvisning fra hele eller deler av anlegg, 

lokaler mv. organisasjonsleddet disponerer, 

c) nektelse av adgang til, eller andre 

begrensninger i adgangen til, bruk av hele 

eller deler av anlegg, lokaler mv. 

organisasjonsleddet disponerer i inntil én 

måned,  

cd) tap av rett til å delta i organisert trening 

og/eller konkurranser utelukkelse jf. § 11-7 

e) i inntil én måned.  

d) bot på inntil kr 5.000 for enkeltperson og 

kr 25.000 for organisasjonsledd såfremt 

mulighet for bot fremkommer av et skriftlig 

regelverk som er gjort kjent. 

(2) Administrative sanksjoner Alminnelige 

disiplinærforføyninger må ikke tildeles uten 
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forseelsens art og alvorlighet, graden av 

skyld og reaksjonens strenghet. 

 

at saken er undergitt en forsvarlig 

saksbehandling tilpasset sakens karakter, 

omstendighetene for øvrig, og de 

konsekvenser en reaksjon vil kunne få for 

den saken gjelder., hensett til forseelsens 

art og alvorlighet, graden av skyld og 

reaksjonens strenghet. 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget. 

 

12.97  § 11-2 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 11-2. Sanksjon etter kamp- og 
konkurranseregler 

(1) Særforbund kan ha egne kamp- og 
konkurranseregler som gir hjemmel for 
sanksjoner ved overtredelse. Følgende 
sanksjoner kan benyttes, uten at det regnes 
som straff etter dette kapittel: 

a) irettesettelse,  
b) bot oppad begrenset til kr 50 000 pr. 
person og kr 500 000 pr. organisasjonsledd, 
c) tap av plassering/resultat/poeng, 

 
 

 
 
 
 
 
 
d) utelukkelse jf. § 11-7 e) på inntil tre 
måneder fra deltakelse i et bestemt tidsrom 
eller et bestemt antall kamper/konkurranser. 
Utelukkelse kan besluttes slik at den helt 
eller delvis sones i terminfestet 
konkurransesesong. 

 

 

 

(2) Dersom det påstås strengere sanksjoner 

enn de som fremkommer av første ledd, skal 

saken påtales til et domsorgan, jf. § 11-11. 

 
§ 11-2. Sanksjon etter særforbundets 
regelverk kamp- og konkurranseregler 

(1) Særforbund kan ha eget regelverk egne 
kamp- og konkurranseregler som gir 
hjemmel for sanksjoner ved overtredelse. 
Følgende sanksjoner kan benyttes, enkeltvis 
eller i kombinasjon uten at det regnes som 
straff etter dette kapittel: 
a) irettesettelse,  
b) bot oppad begrenset til kr 50 000 pr. 
person og kr 500 000 pr. 
organisasjonsledd,  
c) tap av plassering/resultat/poeng, 
d) bortvisning fra hele eller deler av anlegg, 
lokaler mv. organisasjonsleddet disponerer, 
e) nektelse av adgang til, eller andre 
begrensninger i adgangen til bruk av, hele 
eller deler av anlegg, lokaler mv. 
organisasjonsleddet disponerer i inntil 12 
måneder, 
fd) tap av rett til å delta i konkurranser 
og/eller organisert trening i utelukkelse jf. § 
11-7 e) på inntil tre 12 måneder,  fra 
deltakelse i et bestemt tidsrom eller et 
bestemt antall kamper/konkurranser. Slik 
sanksjon Utelukkelse kan besluttes slik at 
den helt eller delvis får virkning sones i 
terminfestet konkurransesesong. Ved 
ileggelse av en sanksjon på mer enn 6 
måneder, skal avgjørelsen sendes NIFs 
domsutvalg for vurdering av om sanksjonen 
skal utvides til å omfatte flere 
organisasjonsledd.   

(2) Dersom det påstås strengere sanksjoner 
enn de som fremkommer av første ledd, 
skal saken påtales til et domsorgan, jf. § 11-
11. 
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(3) I særlige tilfeller kan Idrettsstyret 

godkjenne andre sanksjoner inntatt i kamp- 

og konkurransereglene. 

 

 

 

(4) Sanksjoner etter kamp- og 

konkurranseregler må ikke tildeles uten at 

reglene er gjort kjent og saken er undergitt 

en forsvarlig saksbehandling, hensett til 

forseelsens art og alvorlighet, graden av 

skyld og sanksjonens strenghet. 

(23) I særlige tilfeller kan Idrettsstyret 

godkjenne andre sanksjoner inntatt i 

særforbundets eget regelverk. kamp- og 

konkurransereglene. 

(3) Dersom det etter særforbundets 

vurdering bør ilegges strengere sanksjoner 

enn de som fremkommer av første ledd, 

skal saken påtales iht. § 11-4 (1).  

(4) Sanksjoner etter et særforbunds 

regelverk kamp- og konkurranseregler må 

ikke tildeles uten at reglene er gjort kjent og 

saken er undergitt en forsvarlig 

saksbehandling tilpasset sakens karakter, 

omstendighetene for øvrig, og de 

konsekvenser en reaksjon vil kunne få for 

den saken gjelder, hensett til forseelsens art 

og alvorlighet, graden av skyld og 

sanksjonens strenghet. 

 

 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

12.98 § 11-3 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 11-3. Virkeområde for 

straffebestemmelsene  

(1) Straffebestemmelsene gjelder for:  

a) organisasjonsledd og medlem av 

idrettslag,  

b) utøver som deltar på idrettsarrangement, 

trening eller annen idrettslig aktivitet 

organisert av et organisasjonsledd innen 

NIF,  

 c) utøver som representerer 

organisasjonsledd på konkurranser eller 

organisert trening,  

d) trener, leder, funksjonær, helsepersonell 

eller annen person som i sammenheng med 

idrettsaktivitet bistår utøver eller 

 

§ 11-3. Virkeområde for 

straffebestemmelsene  

(1) Straffebestemmelsene gjelder for:  

a) organisasjonsledd og medlem av 

idrettslag,  

b) enhver utøver som deltar på 

idrettsarrangement, trening eller annen 

idrettslig aktivitet organisert av, eller i 

samarbeid med, et organisasjonsledd innen 

NIF,  

c) enhver utøver som representerer et 

organisasjonsledd i på konkurranser eller 

på organisert trening,  

d) enhver trener, leder, funksjonær, 

helsepersonell eller annen person som, i 

sammenheng med idrettsaktivitet, bistår 

og/eller utfører oppgaver for utøver eller 

organisasjonsledd, eller på annen måte 
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organisasjonsledd, eller på annen måte 

deltar i den idrettslige aktivitet,  

 e) utøver eller annen person som overfor 

organisasjonsledd har forpliktet seg til å 

følge straffebestemmelsene.  

 

(2) Organisasjonsledd har en plikt til å 

informere om straffebestemmelsene og kan 

sette som vilkår for deltakelse i 

organisasjonsleddets aktivitet at utøver eller 

annen person aksepterer å overholde NIFs 

straffebestemmelser.  

(3) Straffebestemmelsene får anvendelse på 

regelbrudd begått i Norge og utlandet.  

(4) Straffebestemmelsene får ikke 

anvendelse på personer under 15 år.  

(5) Organisasjonsledd i NIF kan ikke ha egne 

straffebestemmelser. I særlige tilfeller kan 

Idrettsstyret godkjenne at særforbund 

foretar suppleringer til straffebestemmelsene 

for bruk innen angjeldende særforbund. Ved 

tolkningstvil skal NIFs straffebestemmelser 

gjelde 

deltar i den idrettslige aktivitet,  

e) enhver utøver eller annen person som, 

overfor et organisasjonsledd, har forpliktet 

seg til å følge organisasjonsleddets 

regelverk og vedtak straffebestemmelsene.  

 (2) Organisasjonsledd har en plikt til å 

informere om straffebestemmelsene og kan 

sette som vilkår for deltakelse i 

organisasjonsleddets aktivitet at utøver 

eller annen person aksepterer å overholde 

NIFs straffebestemmelser.  

 

(3) Straffebestemmelsene får anvendelse på 

regelbrudd begått i Norge og utlandet.  

(4) Straffebestemmelsene får ikke 

anvendelse på personer under 15 år.  

(5) Organisasjonsledd i NIF kan ikke ha 

egne straffebestemmelser. I særlige tilfeller 

kan Idrettsstyret godkjenne at særforbund 

foretar suppleringer til 

straffebestemmelsene for bruk innen 

angjeldende særforbund. Ved tolkningstvil 

skal NIFs straffebestemmelser gjelde 

 

 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

 

12.99 §11-11 FORSLAG FRA OSLO IDRETTSKRETS  

  

 EKSISTERENDE ORDLYD  NY ORDLYD   
§ 11-11 Påtalenemd  

(1) Påtalenemnda skal bestå av leder, to 
medlemmer og to varamedlemmer. Leder skal 
være jurist med kompetanse som dommer.  

(2) Med påtalenemnd i straffesaker menes 
myndighet til å fatte påtalemessige avgjørelser 
i medhold av straffebestemmelsene i kapittel 
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11, herunder adgang til å undersøke mulige 
regelbrudd og opptre som part i straffesaker.  

(3) Påtalenemnda skal innstille på straff i 
enkeltsaker  

(4) I særlig alvorlige saker treffes avgjørelsen 
av en samlet påtalenemnd. I øvrige saker 
treffes avgjørelsen av ett enkelt medlem med 
mindre påtalenemnda selv bestemmer noe 
annet.  

(5) Idrettsstyret kan vedta 
saksbehandlingsregler for hvordan 
påtalenemnda skal utføre sitt arbeid.  

(6) Særforbund kan etablere egen 
påtalenemnd etter samtykke fra NIF   

  

Følgende hadde ordet i saken:  

Elisabeth Skarsbø Moen- Oslo idrettskrets, Kristin Kloster Aasen- Idrettsstyret. 

Dersom forslaget ikke ble vedtatt ba Oslo idrettskrets om at forslaget ble sendt til det nye Idrettsstyret 

for en vurdering av hvordan intensjonene i forslaget kan ivaretas i organisasjonen. 

Votering: 

99 stemte mot forslaget. Forslaget ble ikke vedtatt.   

 

 

12.100 KAPITTEL 12 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

  
 

 

 
Kapittel 12 NIFs antidopingregelverk  

§ 12-1. NIFs antidopingregelverk 

(1) Målet med idrettens antidopingarbeid er 
å sikre utøverne rett til å delta i en dopingfri 
idrett. NIF har sluttet seg til World Anti-
Doping Code (WADC), og har det 
overordnete og formelle ansvaret for 
implementering og håndheving av WADC 
for all aktivitet som hører under NIF.    

(2) Idrettsstyret skal, gjennom et eget 
antidopingregelverk (NIFs 
antidopingregelverk), regulere alle deler av 
antidopingarbeidet. Regelverket skal være i 
samsvar med WADC og øvrig bindende 
regelverk gitt av World Anti-Doping Agency 
(WADA). WADAs regelverk skal anses som 
en del av NIFs antidopingregelverk og skal 
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gjelde for alle forhold som ikke er direkte 
regulert i NIFs regelverk. Ved motstrid skal 
WADAs regelverk ha forrang.  

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.101 § 13-1 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 13-1. Formål 

Formålet med bestemmelsene i dette 
kapittelet er å regulere vilkårene for 
samarbeid mellom idretten og næringslivet 
(kommersielle aktører) og samtidig ivareta 
idrettens særtrekk og ideelle verdigrunnlag. 

 
§ 13-1. Formål 
 
Formålet med bestemmelsene i dette 
kapittelet er å regulere vilkårene for 
samarbeid mellom idretten og næringslivet 
(kommersielle aktører), og samtidig ivareta 
idrettens særtrekk og ideelle verdigrunnlag. 
 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.102 § 13-2 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 13-2. Idrettens frie stilling 

(1) Ved inngåelse av avtaler og etablering av 
samarbeid med næringslivet skal NIF og 
tilsluttede organisasjonsledd ta vare på sin 
frie stilling, herunder opprettholde sin 
posisjon som et selveiende og frittstående 
rettssubjekt. 

(2) Organisasjonsleddene skal beholde 
bestemmende myndighet over alle forhold 
knyttet til medlemskapet og den sportslige 
aktiviteten. 

 
 
§ 13-2. Idrettens frie stilling 
 
(1) Ved inngåelse av avtaler og etablering av 
samarbeid med kommersielle aktører 
næringslivet skal NIF og tilsluttede 
organisasjonsledd ta vare på sin frie stilling, 
herunder opprettholde sin posisjon som et 
selveiende og frittstående rettssubjekt. 
(2) Organisasjonsleddene skal beholde 
bestemmende myndighet over alle forhold 
knyttet til medlemskapet og den sportslige 
idrettsaktiviteten. 
 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  
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12.103 § 13-3 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 13-3. Krav til idrettens avtaler og 
samarbeid med næringslivet 

 
(1) Avtaler og samarbeid mellom idretten og 
næringslivet skal være i overensstemmelse 
med idrettens regelverk og etiske 
grunnverdier. 

(2) Reklame og markedsføring tilknyttet 
idretten skal ikke stride mot NIFs formål 
eller idrettens etiske grunnverdier. Firma-
/produktnavn må ikke brukes i navnet til 
offisielle norgesmesterskapskonkurranser. 

 

(3) Inngåelse av avtaler og etablering av 
samarbeid mellom idretten og næringslivet 
skal skje skriftlig. Kun organisasjonsledd kan 
være part i slike avtaler/samarbeid med 
mindre annet fremgår av NIFs lov § 14-4 (2). 

 
(4) En henvisning til idrettens regelverk skal 
inntas i alle avtaler/samarbeidsforhold, og 
det skal der fremkomme at bestemmelser i 
tilfelle motstrid skal fortolkes i samsvar med 
idrettens regelverk. Organisasjonsledd skal 
gjøre avtalemotpart/samarbeidspartner 
oppmerksom på idrettens regelverk. 

 

 

(5) Særforbundene kan utarbeide egne 
bestemmelser for inngåelse av avtaler og 
etablering av samarbeid mellom deres 
tilsluttede organisasjonsledd og næringslivet. 
Slike bestemmelser skal være i 
overensstemmelse med NIFs regelverk samt 
vedkommende internasjonale særforbunds 
regelverk. 

(6) Særforbundenes bestemmelser skal 

sendes NIF til orientering. 

 
§ 13-3. Krav til idrettens avtaler og 
samarbeid med næringslivet kommersielle 
aktører 
 
(1) Avtaler og samarbeid mellom idretten og 
kommersielle aktører næringslivet skal 
være i overensstemmelse med idrettens 
regelverk og etiske grunnverdier. 
 
(2) Reklame og markedsføring tilknyttet 
idretten skal ikke stride mot NIFs formål 
eller idrettens verdier etiske grunnverdier. 
Firma-/produktnavn må ikke brukes i 
navnet til offisielle 
norgesmesterskapskonkurranser. 
 
(3) Inngåelse av avtaler og etablering av 
samarbeid mellom idretten og 
kommersielle aktører næringslivet skal skje 
skriftlig. Kun organisasjonsledd kan være 
part i slike avtaler/samarbeid med mindre 
annet fremgår av NIFs lov § 14-4 (2). 
 
(4) En henvisning til idrettens regelverk 
skal inntas i alle avtaler/samarbeidsforhold 
som er berørt av idrettens regelverk, og det 
skal der fremkomme at avtalen 
bestemmelser i tilfelle motstrid, skal 
fortolkes i samsvar med idrettens regelverk. 
Organisasjonsledd skal gjøre 
avtalemotpart/samarbeidspartner 
oppmerksom på idrettens regelverk. 
 
(5) Særforbundene kan utarbeide egne 
bestemmelser for inngåelse av avtaler og 
etablering av samarbeid mellom deres 
tilsluttede organisasjonsledd og 
kommersielle aktører næringslivet. Slike 
bestemmelser skal være i overensstemmelse 
med NIFs regelverk samt vedkommende 
internasjonale særforbunds regelverk. 
 
(6) Særforbundenes bestemmelser skal 

sendes NIF til orientering. 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget. 
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12.104 § 13-3 (2) FORSLAG FRA NORGES TENNISFORBUND  

  

 EKSISTERENDE ORDLYD  NY ORDLYD  
 
§ 13-3 Krav til idrettens avtaler og samarbeid 
med næringslivet  

(2) Reklame og markedsføring tilknyttet 
idretten skal ikke stride mot NIFs formål 
eller idrettens etiske grunnverdier. Firma-
/produktnavn må ikke brukes i navnet til 
offisielle norgesmesterskapskonkurranser.  

 
§ 13-3 Krav til idrettens avtaler og samarbeid 
med næringslivet  

(2) Reklame og markedsføring tilknyttet 
idretten skal ikke stride mot NIFs formål 
eller idrettens etiske grunnverdier. Firma-
/produktnavn må ikke brukes i navnet til 
offisielle norgesmesterskapskonkurranser.  

  

Votering: 

148 stemte for forslaget. Forslaget ble vedtatt. 

 

 

12.105 § 14-5 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 14-5. Utøverens medvirkning og 

forbeholdsrett  

(1) Et organisasjonsledd kan i rimelig 

utstrekning kreve at deres tilknyttede 

utøvere medvirker i gjennomføringen av 

markedsavtaler mellom organisasjonsleddet 

og næringslivet.  

(2) Ved vurderingen av hva som er rimelig i 

henhold til foregående ledd skal det blant 

annet legges vekt på:  

- medvirkningens omfang, herunder 

hensynet til utøverens personlige 

integritet og privatlivets fred,  

- den godtgjørelse eller andre fordeler 

utøveren har hatt eller får gjennom 

tilknytningen til organisasjonsleddet,  

- hensynet til solidaritet mellom 

særforbundets tilrettelegging av elite- 

og breddeidretten.  

  

 

§ 14-5. Utøverens medvirkning og 

forbeholdsrett  

(1) Et organisasjonsledd kan i rimelig 

utstrekning kreve at deres tilknyttede 

utøvere medvirker i gjennomføringen av 

markedsavtaler mellom 

organisasjonsleddet og næringslivet.  

(2) Ved vurderingen av hva som er rimelig i 

henhold til foregående ledd skal det blant 

annet legges vekt på:  

- medvirkningens omfang, herunder 

hensynet til utøverens personlige 

integritet og privatlivets fred,  

- den godtgjørelse eller andre 

fordeler utøveren har hatt eller får 

gjennom tilknytningen til 

organisasjonsleddet,  

- hensynet til solidaritet mellom 

særforbundets tilrettelegging av 

elite- og breddeidretten.  

  

(3) En utøver kan ta forbehold om ikke å bli 

benyttet i markedsføring dersom slik 
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(3) En utøver kan ta forbehold om ikke å bli 

benyttet i markedsføring dersom slik 

medvirkning vil stride mot utøverens etiske 

eller moralske overbevisning.  

(4) Alle avtaler som omfatter utbetaling av 
godtgjørelse til utøvere som medvirker, skal 
inneholde bestemmelse om at sponsorstøtte 
til utøver som omfattes av avtalen, faller bort 
dersom utøver blir dømt for brudd på 
dopingbestemmelser som er i samsvar med 
World Anti-Doping Code. 

medvirkning vil stride mot utøverens etiske 

eller moralske overbevisning.  

(4) Alle avtaler som omfatter utbetaling av 

godtgjørelse til utøvere som medvirker, skal 

inneholde bestemmelse om at sponsorstøtte 

til utøver som omfattes av avtalen, faller 

bort dersom utøver blir dømt for brudd på 

dopingbestemmelser som er i samsvar med 

World Anti-Doping Code.    

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

12.106 § 14-6 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 14-6. Bestemmelser om 

konkurranseforbud  

Idrettsstyret og styret i særforbund kan 
nekte organisasjonsledd og medlem av 
organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å 
utøve eller til å medvirke i konkurrerende 
virksomhet gjennom deltakelse, 
medlemskap eller samarbeid med andre 
rettssubjekter. Nektelse krever saklig 
grunn. 

 

 

§ 14-6. Bestemmelser om 

konkurranseforbud  

Idrettsstyret og styret i særforbund kan 

nekte organisasjonsledd og medlem av 

organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å 

utøve eller til å medvirke i konkurrerende 

virksomhet gjennom deltakelse, 

medlemskap eller samarbeid med andre 

rettssubjekter. Nektelse krever saklig 

grunn. 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  
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GODKJENNING AV MIDLERTIDIGE LOVENDRINGER VEDTATT AV 
IDRETTSSTYRET I TINGPERIODEN 

12.107 GODKJENNING AV MIDLERTIDIGE LOVENDRINGER I KAPITTEL  11 –   

VEDTATT AV IDRETTSSTYRET I MØTE NR. 7- SAK 52 - FORSLAG FRA   

IDRETTSSTYRET  

 
Endring av NIFs lov § 11-4 Straffbelagte handlinger/unnlatelser 
 
§ 11-4.Straffebelagte handlinger/unnlatelser 
 
(1) Straff etter disse bestemmelser kan ilegges, dersom person eller organisasjonsledd:  
 
a) bryter NIFs eller NIFs organisasjonsledds regler eller vedtak,  
 
b) utøver rettsstridig vold, begår seksuelle overgrep eller seksuell trakassering, eller opptrer uredelig 
eller uhøvisk,  
 
c) bryter de særlige bestemmelsene om manipulering av idrettskonkurranser i § 11-20-3 deltar direkte 
eller indirekte i pengespill i forbindelse med en idrettskonkurranse, dersom vedkommende har 
tilknytning til konkurransen som utøver, dommer, trener, lagleder, støttepersonell eller annet,  
 
d) manipulerer resultatet eller enkelthendelser i en idrettskonkurranse for økonomisk vinning for seg 
selv eller andre,  
 
de) begår økonomiske misligheter, betaler, lar betale, tar imot eller inngår avtale om å ta imot 
godtgjørelse som er i strid med idrettens bestemmelser,  
 
ef) gir uriktige eller villedende opplysninger eller forklaringer,  
 
fg) arrangerer eller deltar i arrangement eller organisert trening med utelukket eller ekskludert 
idrettslag eller medlem av idrettslag tilsluttet NIF,  
 
gh) ikke håndhever eller respekterer straff eller suspensjon gitt i medhold av straffebestemmelsene i 
kapittel 11 eller dopingbestemmelsene i kapittel 12,  
 
hi) nyter alkohol/rusmidler på bane/anlegg eller garderobe for spillere, ledere eller lag, eller serverer 
alkohol ved arrangementer i regi av NIF eller underordnede ledd der personer under 18 år deltar, eller  
 
ij) på annen måte opptrer slik at det klart kan skade idrettsarbeidet eller idrettens anseelse.  
 
 
Ny § 11-20 Særlige bestemmelser om manipulering av idrettskonkurranser 
 
§ 11-20-1 Virkeområde mv.  

(1) De øvrige bestemmelsene i kapittel 11 får anvendelse så langt de passer. Ved motstrid eller 

tolkningstvil skal de særlige bestemmelsene i § 11-20 ha forrang. 

(2) NIF og tilsluttede organisasjonsledd skal anerkjenne rettskraftige avgjørelser avsagt i samsvar 

med reglene i «Olympic Movement Code on the Prevention of the Manipulation of 

Competitions (Koden). 

 

(3) Idrettsstyret kan gi utfyllende retningslinjer til § 11-20 i henhold til Koden. 
 

§ 11-20-2 Definisjoner 
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Fordel: Direkte eller indirekte økonomisk fordel. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, 

bestikkelser, gaver eller andre fordeler, gevinster og mulige gevinster. Økonomiske fordeler som 

pengepremier, deltakelseshonorarer eller utbetaling i henhold til sponsoravtale eller annen avtale i 

samsvar med idrettens regelverk, omfattes ikke. 

Konkurranse: Enhver idrettskonkurranse, turnering, kamp eller stevne organisert i samsvar med 

regelverket til et organisasjonsledd i NIF eller annen idrettsorganisasjon NIF eller NIFs 

organisasjonsledd er tilsluttet. 

Innsideinformasjon: Informasjon om en konkurranse som en person innehar som følge av sin 

relasjon til idretten eller konkurransen. Dette omfatter ikke informasjon som er publisert, allment 

kjent, offentliggjort eller enkelt tilgjengelig for offentligheten. 

Deltaker: Personer og organisasjonsledd som er omfattet av NIFs lov § 11-3. 

Pengespill: Ethvert veddemål av økonomisk verdi med formål å vinne en premie med økonomisk 

verdi, der veddemålet er knyttet til en tilfeldig hendelse relatert til en fremtidig idrettskonkurranse. 

 

§ 11-20-3 Straffbelagte handlinger/unnlatelser 

 (1) Følgende handlinger/unnlatelser kan straffes etter dette kapittelet: 

a) Å delta i pengespill relatert til en konkurranse der vedkommende deltar. 

b) Å utføre handlinger eller unnlatelser som medfører en uregelmessig endring eller 

påvirkning av forløpet eller resultatet av en konkurranse eller dens enkeltbegivenheter for 

å oppnå en økonomisk fordel for seg selv eller andre med formål å fjerne hele eller deler av 

den usikkerhet som er forbundet med konkurranser på en måte som er i strid med 

idrettens regelverk eller verdigrunnlag, 

c) Å tilby, kreve, motta, forsøke å oppnå eller akseptere en fordel knyttet til manipulering av 

en idrettskonkurranse. 

d) Å bruke innsideinformasjon til pengespill, til manipulering av konkurranser eller til annet 

formal i strid med idrettens regelverk eller verdigrunnlag, til fordel for seg selv eller andre. 

e) Å avsløre innsideinformasjon når vedkommende visste eller burde vite at en slik avsløring 

kunne lede til at informasjonen ble brukt i forbindelse med pengespill, manipulering av 

konkurranser eller annet formål i strid med idrettens regelverk. 

f) Å gi eller motta en fordel for utlevering av innsideinformasjon, uavhengig av om 

innsideinformasjonen faktisk utleveres. 

g) Å unnlate å rapportere ved første mulighet til det berørte organisasjonsleddet eller et 

overordnet organisasjonsledd, fullstendige detaljer knyttet til enhver tilnærming eller 

invitasjon til a foreta handlinger eller unnlatelser som kan innebære brudd på 

bestemmelsene i § 11-20. 

h) Å unnlate å rapportere ved første mulighet til det berørte organisasjonsleddet eller 

overordnet organisasjonsledd, fullstendige detaljer knyttet til hendelser som har ledet til 

eller kan lede til brudd på disse bestemmelser. Dette omfatter informasjon som 
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vedkommende har blitt eller burde ha blitt kjent med om andre som har mottatt 

tilnærmelse eller invitasjon til å foreta handlinger eller unnlatelser som kan innebære 

brudd på disse bestemmelsene. 

i) Å ikke samarbeide med et organisasjonsledd som foretar undersøkelser for å avdekke 

mulige brudd på bestemmelsene i § 11-20. Dette innebærer blant annet en plikt til, uten 

ugrunnet opphold, å gi nøyaktig og fullstendig informasjon eller dokumentasjon om 

mulige brudd på bestemmelsene, samt å gi nødvendig bistand til andre organisasjonsledd 

som foretar undersøkelser. 

j) Å motarbeide eller forsinke undersøkelser foretatt av et organisasjonsledd i forbindelse 

med a avdekke mulige brudd på bestemmelsene i § 11-20. Dette inkluderer blant annet å 

unndra, manipulere eller ødelegge dokumentasjon eller annen informasjon som kan være 

relevant for undersøkelsene. 

 

(2) Ved vurderingen av om det foreligger overtredelse av første ledd skal følgende forhold ikke 

vektlegges: 

a) Om deltakeren faktisk deltok i den aktuelle konkurransen.  

b) Utfallet av konkurransen der pengespillet ble plassert eller var tiltenkt plassert. 

c) Om en fordel eller ikke-økonomisk fordel faktisk ble gitt eller mottatt.   

d) Type pengespill, eller utfallet av dette. 

e) Om deltakerens innsats eller ytelse eller bidrag i den aktuelle konkurransen ble eller kunne bli 

påvirket av den/de aktuelle handlingene/unnlatelsene. 

f) Om utfallet av den aktuelle konkurransen ble eller kunne bli påvirket av den/de aktuelle 

handlingene/unnlatelsene. 

g) Om manipuleringen samtidig innebar en overtredelse av en teknisk regel gitt av nasjonalt 

eller internasjonalt særforbund.  

h) Om en representant fra NIF, nasjonalt eller et internasjonalt særforbund var til stede under 

konkurransen.   

§ 11-20-4 Suspensjon 

Hvis en person med overvekt av sannsynlighet mistenkes for brudd på § 11-20-3 og idrettens anseelse 

kan skades, kan domsmyndigheten beslutte å suspendere vedkommende. Suspensjon kan besluttes 

for inntil to måneder av gangen. For øvrig gjelder § 11-9 (2) og (3).  
 

Forslag til vedtak: 

De midlertidige lovendringene i NIFs lov vedtatt av Idrettsstyret i møte 7 sak 52 godkjennes.  

 

 

Følgende hadde ordet i saken:  

Erik Hansen- Norges Bandyforbund 
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Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

12.108 FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET - GODKJENNING AV MIDLERTIDIGE 

LOVENDRINGER I KAPITTEL 13– VEDTATT AV IDRETTSSTYRET I MØTE NR. 8 - 

SAK 61 

 

Endring i NIFs lov § 13-4 (1) og (2):  

«§ 13-4. Forvaltning av deler av et idrettslags kommersielle virksomhet  

(1) Et idrettslag kan la andre forvalte hele eller deler av idrettslagets kommersielle 
virksomhet i henhold til denne bestemmelsen og de øvrige bestemmelsene i kapittel 
13. 
 

(2)  Ved inngåelse av avtaler og etablering av samarbeid hvor et idrettslag lar andre 

forvalte deler av idrettslagets kommersielle virksomhet, skal idrettslaget: 

- opprettholde sin posisjon som et selveiende og frittstående idrettslag, 

- ikke direkte eller indirekte overføre rettigheter eller beslutningsmyndighet over 

idrettslagets sportslige virksomhet til avtaleparten, 

- beholde alle de inntekter idrettslaget oppebærer som er knyttet til idrettslagets 

medlemskap i NIF, 

- ha rett til å utnevne minst en representant i avtalepartens styre, 

- besørge at idrettslaget er part, herunder arbeidsgiver og oppdragsgiver mv, i alle 

avtaler som vedrører idrettslagets sportslige virksomhet, 

- sikre at avtalen/samarbeidet er tidsbegrenset med balanserte oppsigelsesvilkår, og 

- til enhver tid påse at avtalen/samarbeidet etterleves i henhold til særforbundets 

bestemmelser, jfr. § 13-3. 

 

Forslag til vedtak: 

De midlertidige lovendringene i NIFs lov vedtatt av Idrettsstyret i møte 8 sak 61 godkjennes.  

Votering: 

1 stemte mot forslaget. Forslaget ble vedtatt.  
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13. BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER  

13.1 FULLMAKT TIL NIFS LOVUTVALG - FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 
Forslag til vedtak: 

NIFs lovutvalg gis fullmakt til å redigere NIFs lov og øvrig regelverk, i henhold til vedtakene på 

Idrettstinget 2019, herunder foreta nødvendige språklige endringer, korreksjoner og nye 

kapittelinndelinger.  

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

13.2 MIDLERTIDIGE LOVENDRINGER I KAPITTEL 11 - FORSLAG FRA 

IDRETTSSTYRET 

 
Forslag til vedtak: 

Idrettsstyret bes om å vedta midlertidige lovendringer i kapittel 11 der Idrettsstyret anser det 

hensiktsmessig med en harmonisering av bestemmelsene i kapittel 11 med NIFs antidopingregelverk.  

 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

 

13.3 ENDRING AV BARNEIDRETTSBESTEMMELSENE I NORSK IDRETT - FORSLAG 

FRA TRØNDELAG IDRETTSKRETS  

 

Forslag til vedtak: 

Barneidrettsbestemmelsen i norsk idrett endres slik: 

1. Barneidrettsbestemmelsene, pkt.2 endres slik at reglene om reiser og reiseavstander endres til 

å gjelde for all aktivitet i barneidretten. Første setning i pkt.2 endres dermed til: For 

konkurranser, trening og andre aktiviteter i barneidretten gjelder følgende:…… 

 

2. Barneidrettens bestemmelser knyttet til begrepene «lokalt», «regionalt» og «nasjonalt» 

utdypes ved at det synliggjøres «veiledende reisetider» i tilknytning til hvert av disse 

begrepene. Den aktuelle teksten i pkt.2 endres slik: 

a) Som nå med følgende tillegg: Veiledende reisetid bør ikke overskride 30 minutter 

hver vei. 

b) Som nå med følgende tillegg: Veiledende reisetid bør ikke overskride 60 minutter 

hver vei. 

c) Som nå med følgende tillegg: Reisetiden bør søkes begrenset i størst mulig grad. 
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3. Det foreslås tatt inn et nytt pkt.6 i enten «Idrettens barnerettigheter» eller «Bestemmelser om 

barneidrett» med følgende tekst: «Særidrettene oppfordres til å bidra til et best mulig 

helhetlig og koordinert idrettstilbud til barna i deres eget nærmiljø. 

 

Følgende hadde ordet i saken:  

Emilie Funderlund Westbye – Norges Motorsportforbund, May Bente Eriksen – Finnmark 

idrettskrets, Mona Adolfsen – Norges Skøyteforbund, Kåre Sæter – Møre og Romsdal idrettskrets, 

Anders Gogstad – Norges Danseforbund, Junjie Cao – Norges Fekteforbund. 

Votering:  

153 stemte mot forslaget. Forslaget ble ikke vedtatt.  

 

 

13.4 ENDRING AV BARNEIDRETTSBESTEMMELSENE I NORSK IDRETT - FORSLAG 

FRA IDRETTSSTYRET  

 

DAGENS BESTEMMELSER FORSLAG TIL ENDRING 

 

1. Med barneidrett menes idrettsaktiviteter 
for barn til og med det året de fyller 12 år.  

2. For konkurranser i barneidretten gjelder 
følgende:  

a) Barn kan delta i lokale konkurranser og 
idrettsarrangement fra det året de fyller 6 
år og først og fremst i egen klubb.  

b) Barn kan delta i regionale konkurranser 
og idrettsarrangementer fra det året de 
fyller 9 år.  

c) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i 
åpne konkurranser og 
idrettsarrangement i Norge, Norden og 
Barentsregionen.  

d) Barn fra nordiske land og 
Barentsregionen kan fra det året de fyller 
11 år delta på konkurranser og i 
idrettsarrangementer i Norge.  

e) Det kan benyttes resultatlister, tabeller 
og rangeringer i konkurranser for barn 
fra det året de fyller 11 år, dersom dette er 
formålstjenlig.  

f) Barn til og med det året det fyller 12 år 
kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, 
og VM og tilsvarende.  

g) Alle barn skal få premie i et 
idrettsarrangement dersom premiering 
skjer.  

3. Idrettslag som organiserer barneidrett 
skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller 

 

1. Med barneidrett menes idrettsaktiviteter 
for barn til og med det året de fyller 12 år.  

2. Bestemmelser om barneidrett regulerer 
konkurranser i barneidretten. En av 
intensjonene er å redusere tid og 
kostnader brukt på reise til/fra aktivitet. 
Idrettslag oppfordres derfor til å følge de 
samme prinsippene for trening og andre 
aktiviteter i barneidretten. 

23. For konkurranser i barneidretten 
gjelder følgende:  

a) Barn kan delta i lokale konkurranser og 
idrettsarrangement fra det året de fyller 6 
år og først og fremst i egen klubb.  

b) Barn kan delta i regionale konkurranser 
og idrettsarrangementer fra det året de 
fyller 9 år.  

c) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i 
åpne konkurranser og 
idrettsarrangement i Norge, Norden og 
Barentsregionen.  

d) Barn fra nordiske land og 
Barentsregionen kan fra det året de fyller 
11 år delta på konkurranser og i 
idrettsarrangementer i Norge.  

e) Det kan benyttes resultatlister, tabeller 
og rangeringer i konkurranser for barn 
fra det året de fyller 11 år, dersom dette er 
formålstjenlig.  
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ansatt) som er ansvarlig for 
barneidretten.  

4. Et særforbund kan gi egne regler som 
utdyper bestemmelsen innenfor rammen 
av sin idretts egenart, herunder definere 
lokale og regionale konkurranser i 2 a) og 
b) og i særlige tilfeller gjøre unntak fra 
(2) c) og d). Reglene skal godkjennes av 
Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir 
fullmakt.  

5. Særforbund plikter å innta 
sanksjonsbestemmelser for brudd på 
barneidrettsbestemmelsene i eget kamp- 
og konkurransereglement, herunder 
hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og 
til å frata utøvere retten til å delta i 
konkurranser. Sanksjonene skal være i 
samsvar med NIFs lov § 11-2. Ved 
gjentatte eller alvorlige brudd på 
bestemmelsene, skal saken anmeldes til 
NIFs domsutvalg.  

 

 

 

 

f) Barn til og med det året det fyller 12 år 
kan ikke delta i mesterskap som NM, 
EM, og VM og tilsvarende.  

g) Alle barn skal få premie i et 
idrettsarrangement dersom premiering 
skjer.  

34. Idrettslag som organiserer barneidrett 
skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller 
ansatt) som er ansvarlig for 
barneidretten.  

45. Et særforbund kan gi egne regler som 
utdyper bestemmelsen innenfor rammen 
av sin idretts egenart, herunder definere 
lokale og regionale konkurranser i 2 a) og 
b) og i særlige tilfeller gjøre unntak fra 
tilpasninger i aldersgrensen i (2) c) og d). 
Reglene skal godkjennes av Idrettsstyret 
eller den Idrettsstyret gir fullmakt.  

56. Særforbund plikter å innta 
sanksjonsbestemmelser for brudd på 
barneidrettsbestemmelsene i eget kamp- 
og konkurransereglement, herunder 
hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og 
til å frata utøvere retten til å delta i 
konkurranser. Sanksjonene skal være i 
samsvar med NIFs lov § 11-2. Ved 
gjentatte eller alvorlige brudd på 
bestemmelsene, skal saken anmeldes til 
NIFs domsutvalg.  

7. Det gis ikke dispensasjon fra 
Bestemmelser om barneidrett. 

 

Følgende hadde ordet i saken:  

Astrid Waaler Kaas – Norges Orienteringsforbund, Anders Gogstad – Norges Danseforbund, Mads 

Andreassen – Idrettsstyret, Mona Adolfsen – Norges Skøyteforbund. 

Norges Orienteringsforbund foreslo følgende endring av 5. ledd: 
 
Et særforbund kan gi egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av sin idretts 
egenart, herunder definere lokale og regionale konkurranser i 2 a) og b) og i særlige tilfeller gjøre 
tilpasninger i aldersgrensen og geografi i (2) c) og d). Reglene skal godkjennes av Idrettsstyret eller 
den Idrettsstyret gir fullmakt. 
 

Votering: 

Til (2): 145 stemte for forslaget. Forslaget ble vedtatt. 

Forslag fra Norges Orienteringsforbund til (5): 20 stemte mot forslaget. Forslaget ble 

vedtatt.   

Forslag fra Idrettsstyret til (5): 151 stemte for forslaget. Forslaget ble vedtatt. 

Til (7): 115 stemte mot forslaget. Forslaget ble ikke vedtatt.  
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13.5 ENDRING AV IDRETTENS BARNERETTIGHETER – FORSLAG FRA 

IDRETTSSTYRET 

DAGENS BARNERETTIGHETER FORSLAG TIL ENDRING 

 

1. Trygghet 

Barn har rett til å delta i et trygt 

treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse. 

Barn under 6 år skal ha med seg en voksen 

på aktivitetene. Skader skal forebygges  

2. Vennskap og trivsel 

Barn har rett til å delta i trenings- og 

konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette 

for at de skal utvikle vennskap og solidaritet. 

3. Mestring 

Barn har rett til å oppleve mestring og lære 

mange ulike ferdigheter. De skal også ha 

muligheter for variasjon, øving og samspill 

med andre. 

4. Påvirkning 

Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. 

De skal ha mulighet til å være med på 

planlegging og gjennomføring av egen 

idrettsaktivitet sammen med trenere og 

foresatte. 

5. Frihet til å velge 

Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller 

hvor mange idretter de vil delta i. De 

bestemmer selv hvor mye de vil trene. 

6. Konkurranser for alle 

Barn har rett til å velge om de vil delta i 

konkurranser eller ikke. Barn som melder 

overgang fra en klubb innen samme idrett 

skal ha full rett til å delta i konkurranser for 

en ny klubb straks overgangen er registrert. 

7. På barnas premisser 

Barn har rett til å delta i trenings- og 

konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres 

alder, fysiske utvikling og modningsnivå. 

 

1. Trygghet 

Barn har rett til å delta i et trygt 

treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse. 

Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på 

aktivitetene. Skader skal forebygges. 

2. Vennskap og trivsel 

Barn har rett til å delta i trenings- og 

konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette 

for at de skal utvikle vennskap og solidaritet. 

3. Mestring 

Barn har rett til å oppleve mestring og lære 

mange ulike ferdigheter. De skal også ha 

muligheter for variasjon, øving og samspill 

med andre. 

4. Påvirkning 

Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. 

De skal ha mulighet til å være med på 

planlegging og gjennomføring av egen 

idrettsaktivitet sammen med trenere og 

foresatte. 

5. Frihet til å velge 

Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller 

hvor mange idretter de vil delta i. De 

bestemmer selv hvor mye de vil trene. 

6. Konkurranser for alle 

Barn har rett til å velge om de vil delta i 

konkurranser eller ikke. Barn som melder 

overgang fra en klubb innen samme idrett 

skal ha full rett til å delta i konkurranser for 

en ny klubb straks overgangen er registrert. 

7. På barnas premisser 

Barn har rett til å delta i trenings- og 

konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres 

alder, fysiske utvikling og modningsnivå. 

Idrettslagene og gruppene skal samarbeide 

for å gi barna et koordinert og allsidig 

idrettstilbud i deres eget nærmiljø. 

 

8. Alle skal få være med på leken   

Alle barn har rett til å delta i idrett uavhengig 

av familiens økonomi eller engasjement. Barn 

har rett til å være i et inkluderende 

idrettsmiljø uten utstyrs- eller kostnadspress.  
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Følgende hadde ordet i saken:  

Mads Andreassen – Idrettsstyret, Vibecke Sørensen – Idrettsstyret, Mette Christiansen – Norges 

Fotballforbund, Astrid Strandbu – Troms idrettskrets. 

Votering: 

Til (7): 161 stemte for forslaget. Forslaget ble vedtatt.  

Til (8): 160 stemte for forslaget. Forslaget ble vedtatt.  

 

 

13.6 ENDRING I MINSTESATS FOR MEDLEMSKONTINGENT - FORSLAG FRA 

TRØNDELAG IDRETTSKRETS  

 
Forslag til vedtak: 

Minstesats for årlig medlemskontingent i idrettslag skal være kr. 50,-.  

Følgende hadde ordet i saken:  

Toril Fiskerstrand – Oslo idrettskrets. 

Votering: 

112 stemte for forslaget. Forslaget ble vedtatt.  

 

 

13.7 MODERNISERING AV NORSK IDRETT - FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 
Forslag til retningsmål og virkemiddel for utvikling av norsk idrett i den kommende periode: 

Retningsmål, 1: 

• Norsk idrett skal være den fremste til å sette idrettspolitisk dagsorden. Samlet opptreden 

skal styrke gjennomslagskraften overfor politiske myndigheter sentralt, regionalt og lokalt. 

Virkemiddel: 

• Gjennomgå og evaluere dagens idrettspolitiske møteplasser i NIFs regi, og i større grad ha 

idrettspolitiske verksted og møteplasser. 

• Etablere et idrettspolitisk samarbeidsråd primært for koordinering inn mot Stortingsvalg og 

kommunestyre- og fylkestingsvalg, bestående av representanter fra Idrettsstyret, 

særforbundene og idrettskretsene. Dette samarbeidsrådet skal ha en rådgivende funksjon 

overfor Idrettsstyret og generalsekretæren. 

• Det politiske arbeidet skal bygge på et godt faktagrunnlag (bl.a. analyser og forskning). 

Retningsmål, 2: 
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• Sikre økt kompetanse og utvikling til særidrettene ved å stimulere til utstrakt administrativt 

samarbeid mellom særforbundene, blant annet ved å vurdere opprettelse av 

særforbundsallianser, eller andre samarbeidsformer.  

Virkemiddel: 

• Identifisere muligheter for samarbeid gjennom dialog og kompetanseutveksling.  

• Økonomiske incentiver for å stimulere til administrativt samarbeid mellom særforbundene. 

 Retningsmål, 3 (A og B): 

3 A) 

• Klargjøring av ansvarsforhold og rapporteringslinjer mellom IK og NIF.  

• Tilrettelegge for mer effektiv ressursbruk, og bedre arbeidsmåter, mellom NIF og IK og mellom 

idrettskretsene.  

Virkemiddel:  

• Idrettsstyret organiserer og fordeler administrative funksjoner etter en rådføring med 

kretsene. 

• For å sikre at vi jobber mot samme retning og i henhold til tildelinger skal det være en 

årlig avstemming av forventninger mellom IK og NIF. 

• Videre avklaring av idrettsrådenes rolle og eventuell soneinndeling blant annet basert på 

en evaluering av «piloten» i Trøndelag.  

 3 B) 

• Klargjøring av ansvarsforhold mellom IK og SF. 

• Tilrettelegge for mer effektiv ressursbruk, og bedre arbeidsmåter, mellom IK; SF og NIF.  

Virkemiddel:  

• Økonomiske incentiver for å stimulere til økt samarbeid mellom særforbund og NIF i 

organisering og fordeling av administrative funksjoner.  

For å sikre at vi jobber mot samme retning og i henhold til tildelinger skal det være en avstemming 

årlig av forventninger mellom de ulike SF og NIF. 

Forslag til vedtak:  

Retningsmål og virkemiddel for utvikling av norsk idrett i den kommende periode vedtas. 

Følgende hadde ordet i saken:  

Vibecke Sørensen- Idrettsstyret, Roar Bogerud – Buskerud idrettskrets, Katrine Brurberg Fredriksen 

– Buskerud idrettskrets, Anne Lise Bratsberg – Trøndelag idrettskrets, Astrid Strandbu – Troms 

idrettskrets, Tom Tvedt –Idrettsstyret, Nils Sandal – Sogn og Fjordane idrettskrins, Pål Thomassen – 

Buskerud idrettskrets, Ketil Tømmernes – Norges Friidrettsforbund, Marit Wiig – Norges 

Golfforbund, Arild Mjøs Andersen – Norges Triatlonforbund, Kristin Kloster Aasen – Idrettsstyret, 

Sveinung Oftedal – Oslo idrettskrets, Bjørn Walle – Vestfold idrettskrets. 

Forslagsstiller foreslo følgende endring av vedtaket:  

Retningsmål for utvikling av norsk idrett i den kommende periode vedtas. Virkemidlene oversendes 

til det nye Idrettsstyret for videre oppfølging. 
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Votering: 

Forslagstillers endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

13.8 UTREDE REPRESENTANTFORDELINGEN FØR NESTE IDRETTSTING – 

FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

Forslag til vedtak: 

Idrettsstyret skal utrede Idrettstingets representantfordeling før neste Idrettsting. 

Følgende hadde ordet i saken:  

Oddvar Johan Jensen- redaksjonskomiteen/ Idrettsstyret, Knut Bjørklund- Troms idrettskrets, Arild 

Mjøs Andersen- Triatlonforbundet. 

Redaksjonskomiteen har fra forslagsstiller og Norges Triatlonforbund blitt bedt om å komme med et 

omforent forslag til forslag 13.8 og 13.9. 

Redaksjonskomiteens endringsforslag:  

Idrettsstyret skal, med bakgrunn i raske samfunnsendringer og de pågående tilpasningene og 

moderniseringsprosessene, utrede Idrettstingets sammensetning og representantfordeling. 

Prosessen skal forankres godt i idrettskretsene og særforbundene og ta hensyn til eventuelle 

endringer i rolle- og ansvarsdelingen i norsk idrett. Forslag til endringer i NIFs lov §3-2 og 

eventuelle andre forslag til lovendringer skal legges frem på førstkommende Idrettsting. 

Redaksjonskomiteens begrunnelse for forslaget:  

Gjennom arbeidet med moderniseringsprosjektet har det fremkommet ønsker om at modernisering 
og effektiviseringen av organisasjonen også må omfatte idrettens øverste organer – Idrettstinget og 
Ledermøtet. 
 
Forslagsstillerne foreslår derfor at Idrettsstyret i løpet av tingperioden skal utrede 
representantfordelingen til Idrettstinget i nært samarbeid med idrettsorganisasjonen, og at 
konklusjonen fra utredningen skal legges frem på neste Idrettsting. 
 
Troms idrettskrets foreslo å endre «førstkommende Idrettsting» til «neste ordinære Idrettsting». 

Votering: 

Redaksjonskomiteens forslag, inkludert endringsforslaget fra Troms idrettskrets, ble 

enstemmig vedtatt. 
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13.9 ENDRING I SAMMENSETNINGEN AV IDRETTSTINGET SOM DEL AV 

MODERNISERINGEN AV IDRETTSORGANISASJONEN - FORSLAG FRA NORGES 

TRIATLONFORBUND  

 

Forslag til vedtak: 

Idrettsstyret bes fremme forslag til Idrettstinget 2021 om endringer i NIFs lov §3-2 om 

sammensetning av Idrettstinget for å tilpasse tinget til en mer moderne idrettsorganisasjon og et 

samfunn i raskere endring. Forslaget skal spesielt ta hensyn til: 

• Utviklingen i moderniseringsprosessen så langt, herunder forslag til endringer i rolle- og 

ansvarsdelingen i norsk idrett 

• Spesielt; endringer i den regionale strukturen i idrettsorganisasjonen, og; 

• Endringer i struktur og ny organisering av drift i aktivitetslinjen (særforbundene) 

• Forhold som etter styrets mening er vesentlig for å legge til rette for god dynamikk og 

nødvendig representasjon for organisasjonens medlemmer 

• God forankring i særforbund dog idrettskretser underveis i arbeidet 

 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagsstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

13.10 GJENNOMGANG AV NIFS LOV MED SPESIELT FOKUS PÅ EFFEKTIVISERING 

AV STYRING AV IDRETTSORGANISASJONEN - FORSLAG FRA NORGES 

FLERIDRETTSFORBUND  

 
Forslag til vedtak: 

Gjennomgang av NIFs lov med spesielt fokus på effektivisering av styring av idrettsorganisasjonen. 

Modernisering og effektivisering av organisasjonen må også omfatte den overordnede styringen av 

idrettsorganisasjonen. For å legge til rette for større effektivitet i styringen, raskere vedtak og mer 

profesjonell styring, bes Idrettsstyret foreta en gjennomgang av NIFs lov med spesielt fokus på: 

• Hva som bør være vedtaksområder på Idrettstinget? 

• Hva som bør legges til ledermøtet? 

• Hva som kan og bør delegeres til Idrettsstyret? 

• Hva som kan og bør delegeres til administrasjonen i NIF?  

• Hva som kan og bør delegeres til vedtak i særforbund og idrettskretser? 

• Vurdering av en eventuell ny rolle for NIFs ledermøte.  

 

Eventuelle forslag til lovendringer legges frem på det første Idrettstinget etter Idrettstinget 2019.  

Følgende hadde ordet i saken:  

Eline Oftedal- Norges Fleridrettsforbund, Kåre Sæter- Møre og Romsdal idrettskrets.  

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget. Forslagstiller 

ba om at saken ble oversendt til det nye Idrettsstyret.  
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13.11 ENKLERE TILKNYTNINGSFORMER – FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 
Forslag til vedtak: 

Idrettsstyret skal i neste tingperiode utrede medlemskaps- og tilknytningsformer i norsk idrett, og i 

den forbindelse kunne gjennomføre begrensede prøveordninger med alternative medlemskaps- og 

tilknytningsformer, også der disse eventuelt måtte avvike fra NIFs lov. Prøveordningene skal ikke ha 

virkning ut over tingperioden. 

Følgende hadde ordet i saken:  

Oddvar Johan Jensen - redaksjonskomiteen/Idrettsstyret.  

Redaksjonskomiteen har fra forslagsstiller og Norges Bedriftsidrettsforbund blitt bedt om å komme 

med et omforent forslag til forslag 13.11 og 13.12. 

Redaksjonskomiteens endringsforslag:  

Idrettsstyret skal i neste tingperiode utrede ulike medlemskaps- og tilknytningsformer i norsk idrett, 

og i den forbindelse kunne igangsette prøveordninger der det kan dispenseres fra krav i NIFs lov. 

NIF og særforbundene skal ha en grundig evaluering av pilotene i god tid før neste Idrettsting. 

Forslag til endring i begrunnelse for forslaget:  

Fellesforslaget tar opp i seg alle vesentlige elementer fra begge forslagsstillerne, og begrunnelsene 

er også sammenfallende på alle viktige punkter. Denne forsøksvirksomheten er en naturlig og 

konkret oppfølging for de lokale organisasjonsleddene innenfor en helhetlig modernisering av norsk 

idrett. 

Votering: 

Redaksjonskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

13.12 MEDLEMSKAP OG TILKNYTNINGSFORMER - FORSLAG FRA NORGES 

BEDRIFTSIDRETTSFORBUND  

 

Forslag til vedtak: 

NIF skal i kommende tingperiode fortsette å utprøve ulike medlemskapsformer/tilknytningsformer i 

Norsk idrett. Dette gjennomføres som piloter i ulike særforbund. NIF og særforbundene skal ha en 

grundig evaluering av pilotene i god tid før neste Idrettsting. 

Følgende hadde ordet i saken: 

Lars Christian Berge – Norges Bedriftsidrettsforbund. 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

13.13 ENDRING AV ORGANISASJONSBETEGNELSE PÅ IDRETTSKRETSENE - 

FORSLAG FRA BUSKERUD IDRETTSKRETS OG ØSTFOLD IDRETTSKRETS  
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Forslag til vedtak: 

Det foreslås å endre organisasjonsbetegnelsen på idrettskretsene fra NN idrettskrets til Norges 

Idrettsforbund + Fylkets navn.  

F.eks: Norges idrettsforbund – Viken 

Følgende hadde ordet i saken: 

Roar Bogerud – Buskerud idrettskrets 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget. Forslagstiller 

ba om at saken ble oversendt til det nye Idrettsstyret.  

 

13.14 UTREDE HVORDAN ETIKKARBEIDET KAN STYRKES I ORGANISASJONEN - 

FORSLAG FRA IDRETTSTYRET  

 
Forslag til vedtak: 

1) Idrettsstyret skal i tingperioden utrede hvordan arbeidet med en etisk og trygg idrett kan 
styrkes ytterligere i organisasjonen. 

2) Arbeidet skal resultere i tiltak i tingperioden, og eventuelle forslag til neste Idrettsting.   

 
 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

13.15 UTREDE IDRETTSOMBUD - FORSLAG FRA OSLO IDRETTSKRETS  

 

Forslag til vedtak: 

Idrettsstyret skal utrede et idrettsombud i norsk idrett.  

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

13.16 ARBEID MED STRAFFEBESTEMMELSER KNYTTET TIL DOPING OG 

MANIPULASJON AV IDRETTSKONKURRANSER - FORSLAG FRA 

IDRETTSSTYRET  

 

Forslag til vedtak: 

Idrettsstyret skal i tingperioden arbeide for at det i Norge blir vedtatt egne straffebestemmelser 
knyttet til doping og manipulasjon av idrettskonkurranser, som også sikrer straff for forsøk og 
medvirkning, samt åpner for inndragning av utbytte.  
 

Følgende hadde ordet i saken: 
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Vibecke Sørensen- Idrettsstyret, Erik Røste - Norges Skiforbund, Kristin Kloster Aasen – Idrettsstyret, 

Kjartan Haugen – Idrettsstyret. 

Idrettsstyret forslo en presisering av forslaget, som tydeliggjør at forslaget omfatter kriminalisering av 

den økonomiske gevinsten ved doping: 

«Idrettsstyret skal i tingperioden arbeide for at det i Norge blir vedtatt egne straffebestemmelser 

knyttet til doping, herunder den økonomiske gevinsten ved doping, og manipulasjon av 

idrettskonkurranser.» 

Idrettsstyret ønsket følgende protokolltilførsel i tilknytning til forslaget: 

 «Idrettsstyret foreslår en presisering for å tydeliggjøre at forslaget også omfatter kriminalisering 

av den økonomiske gevinsten ved doping, se forslag fra Oslo idrettskrets 13.17 med tilhørende 

begrunnelse.» 

Norges Skiforbund foreslo to tillegg: 

Idrettsstyret skal arbeide for at norsk lovgivning hjemler inndragning av den økonomiske gevinsten 

ved doping. 

Idrettsstyret skal arbeide for at norsk lovgivning har et forbud mot bloddoping, at politi og 

Antidoping Norge kan dele informasjon og at politiet setter av ressurser til antidopingarbeidet. 

Saken ble besluttet oversendt til redaksjonskomiteen. 

Redaksjonskomiteens endringsforslag:   

Idrettsstyrets skal i tingperioden:  

• Arbeide for at det i Norge blir vedtatt egne straffebestemmelser knyttet til doping, herunder 

den økonomiske gevinsten ved doping og manipulasjon av idrettskonkurranser. 

• Arbeide for å sikre informasjonsutveksling mellom politi/offentlige instanser, Antidoping 

Norge, og andre organisasjoner som selv eller i samarbeid med idretten, driver 

antidopingarbeid eller arbeid mot manipulasjon av idrettskonkurranser. 

• Arbeide for å sikre at politiet setter av ressurser til dette arbeidet.  

Votering: 

Redaksjonskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.  
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13.17 KRIMINALISERE ØKONOMISK GEVINST VED DOPING - FORSLAG FRA OSLO 

IDRETTSKRETS  

 

Forslag til vedtak: 

Idrettsstyret skal arbeide for at norsk lovgivning kriminaliserer den økonomiske gevinsten ved doping. 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

13.18 HØRINGER I NORGES IDRETTSFORBUND - FORSLAG FRA NORGES 

BEDRIFTSIDRETTSFORBUND 

 

Forslag til vedtak: 

NIF skal bekrefte mottak av høringssvar til de organisasjonsledd som har levert dette.  

NIF skal i sin utlysning av høringer, gi en beskrivelse av hvordan innkomne høringssvar vil bli 

behandlet administrativt og politisk.   

NIF skal etter at høringsprosessen er gjennomført, utarbeide et dokument som synliggjør vesentlige 

innspill til høringen og begrunne det som er valgt å ta med videre og det som er valgt bort etter 

høringen. Dokumentet gjøres tilgjengelig for idrettsorganisasjonen.  

Følgende hadde ordet i saken: 

Anne Berit Figenschau – Idrettsstyret, Inger Blikra – Norges Styrkeløftforbund, Anne Lise Bratsberg 

– Trøndelag idrettskrets, Grethe Fossli – Norges Bedriftsidrettsforbund, Kåre Sæter – Møre og 

Romsdal idrettskrets, Junjie Cao – Norges Fekteforbund. 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget. Forslagstiller 

ba om at saken ble oversendt til det nye Idrettsstyret.  

 

13.19 ØKT UNG MEDBESTEMMELSE - FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET  

 
Forslag til vedtak:  

 
Idrettsstyret bes om å igangsette et evaluerings- og utredningsarbeid om hvordan sikre unges 

medbestemmelse i norsk idrett (ref. satsingsområdet “Ungt lederskap” i “Ungdomsløftet 2012-2022”), 

og utarbeide forslag til tiltak basert på resultatene av evalueringen og utredningen. En naturlig del av 

arbeidet kan være å innhente informasjon og erfaring fra andre organisasjoner i Skandinavia, samt 

innhente fakta og gjerne forskningsbasert fakta på hva som er barrierene og behovene for å nå målet 

om økt medbestemmelse. 

 

• Basert på resultatet av evaluerings- og utredningsarbeidet skal det fra 2020 etableres en 

idrettspolitisk arena for meningsutveksling og påvirkningsmulighet for unge ledere 15-26 år 

fra særforbund og idrettskretser i hvor NIF er tilrettelegger.  

• Oppnevne en arbeidsgruppe med tilhørende mandat. Arbeidsgruppen skal bestå av 

medlemmer fra idrettsstyret, idrettskretser og særforbund, med overvekt av unge. 

• Forslaget vil ha en budsjettmessig konsekvens. 
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Følgende hadde ordet i saken:  

May Bente Eriksen – Finnmark idrettskrets, Guri Ramtoft –Idrettsstyret, Jorodd Asphjell – 

Idrettsstyret. 

Finnmark idrettskrets foreslo følgende endring av første kulepunkt: 

Basert på resultatet av evaluerings- og utredningsarbeidet skal det fra 2020 etableres en 

idrettspolitisk arena for meningsutveksling og påvirkningsmulighet for unge styremedlemmer 15-26 

år fra særforbund og idrettskretser i hvor NIF er tilrettelegger. 

 

Votering: 

Forslaget fra Finnmark idrettskrets: 92 stemte for forslaget. Forslaget ble vedtatt.  

Forslaget fra Idrettsstyret inkludert Finnmark idrettskrets’ endringsforslag ble 

enstemmig vedtatt. 

 

 

13.20 ANLEGGSPOLITISKE MÅL - FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET  

 
Forslag til vedtak: 

Norsk idrett vil arbeide for:  

• full momskompensasjon for alle idrettslag som bygger egne anlegg 

• realisering av nytt nasjonalt toppidrettssenter finansiert med midler fra statsbudsjettet, 
spillemidler og andre mulige finansieringskilder 

• å utvide det anleggspolitiske programmet for å realisere viktige anlegg for idretten og styrke 
idrettens innflytelse i anleggsprioritering  

Norsk idrett vil ha et tettere og forpliktende samarbeid internt i idretten, og mellom 

idrettsorganisasjonen og offentlige myndigheter. 

Følgende hadde ordet i saken:  

Marit Roland – Idrettsstyret, Erik Røste – Norges Skiforbund, Thomas Breen – Hedmark idrettskrets, 

Pål Thomassen – Buskerud idrettskrets, Oddvar Johan Jensen – Idrettsstyret/redaksjonskomiteen. 

Forslag til endring fra Norges Skiforbund:  

Endre ordlyd fra Norsk idrett vil til Norsk idrett skal.  

I tillegg nytt siste kulepunkt: å redusere etterslepet av spillemidler til idrettsanlegg.  

Forslag til endring fra Buskerud idrettskrets: 

Idrettstinget ber delprosjekt «Tydeliggjøring av ansvar og hovedoppgaver» spesielt beskrive 
hvordan arbeid med anleggsutvikling kan forbedres og videreutvikles i norsk idrett, 
Anlegg bygges i kommunene og idrettstinget ber delprosjektet se på mulighetene for et nytt og 
bedret samarbeid mellom de ulike aktørene i idretten kan bidra i anleggsutviklingen. Delprosjektet 
bes beskrive hvordan samarbeid om anleggsutvikling mellom særforbund/særkretser-særregioner 
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og idrettsråd/idrettskretser best kan skje. Om delprosjektet skulle være av den oppfatning at de 
nevnte organisasjonsledd skulle behøve økt kompetanse og/eller kapasitet for å kunne utføre 
oppgaver innen anleggsutvikling, bes også dette beskrevet med mulige alternative løsninger på 
disse utfordringene." 
 

Idrettstinget besluttet at Idrettsstyrets forslag, med forslag fra Norges Skiforbundet og 

Buskerud idrettskrets, oversendes redaksjonskomiteen. 

Redaksjonskomiteens innstilling: 

Redaksjonskomiteen ønsker ikke å hensynta endringsforslagene fra Norges Skiforbund og Buskerud 

idrettskrets, men foreslår at de tre opprinnelige kulepunktene i Idrettsstyrets forslag opprettholdes.  

Redaksjonskomiteens begrunnelse:  

Forslaget tas ikke inn. Holde nivået på tre punkter. Denne debatten bør tas i forbindelse med 

idrettsmeldingen som starter opp denne høsten. Forslaget innebærer en omprioritering av nye 

anlegg mot prioritering av etterslep, og denne diskusjonen krever grundigere saksforberedelser.  

Norges Skiforbund ønsket likevel å opprettholde sitt forslag.  

Votering: 

130 stemte for forslaget, inkludert endringsforslaget fra Norges Skiforbund. 

Forslaget ble vedtatt.   

 

 

13.21 TIDSPUNKT FOR UTBETALING AV SPILLEMIDLER OG MOMSKOMPENSASJON 

FOR IDRETTSLAG - FORSLAG FRA HORDALAND IDRETTSKRETS  

 

Forslag til vedtak: 

Idrettstinget ber Idrettsstyret å arbeide for at spillemidler og momskompensasjon for idrettsanlegg 

utbetales så snart et idrettsanlegg har fått sin brukstillatelse og revisorgodkjent anleggsregnskap 

foreligger.  

Følgende hadde ordet i saken:  

Helge Johnsen – Hordaland idrettskrets. 

Votering: 

158 stemte for forslaget. Forslaget ble vedtatt.  
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13.22 GRATIS BRUK AV IDRETTSANLEGG FOR BARN OG UNGE I ALDEREN 6-19 ÅR - 

FORSLAG FRA TRØNDELAG IDRETTSKRETS  

 

Forslag til vedtak: 

Forslaget «Idretten vil at idrettslagets kostnader ved bruk av idrettsanlegg skal reduseres» som mål 

for det strategiske satsingsområdet «Flere og bedre anlegg» i forslaget til ny langtidsplan («Vi vil») 

endres til «Idretten vil at all bruk av idrettsanlegg skal være gratis for barn og unge i alderen 6 -19 år».  

Følgende hadde ordet i saken:  

Tore Rømo – Trøndelag idrettskrets, Anders Gogstad – Norges Danseforbund. 

Norges Danseforbund foreslo at ordlyden endres til: «bruk av kommunale og offentlige 

idrettsanlegg». 

Votering: 

140 stemte for forslaget, inkludert endringsforslaget fra Norges Danseforbund. 

Forslaget ble vedtatt. 

 

13.23 MULIGHET FOR IDRETTSRÅD Å BRUKE EN LITEN ANDEL LAM TIL FELLES 

TILTAK FOR IDRETTSLAGENE - FORSLAG FRA NORDLAND IDRETTSKRETS  

 

Forslag til vedtak: 

Idrettstinget ber idrettsstyret jobbe for at idrettsråd kan bruke inntil 5 % av lokale aktivitetsmidler til 

felles tiltak for idretten i kommunen/e idrettsrådet omfatter. En slik ordning skal vedtas på årsmøtet i 

idrettsrådet.   

Følgende hadde ordet i saken:  

Reinert Aarseth – Nordland idrettskrets. 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget. Forslagstiller 

ba om at saken ble oversendt til det nye Idrettsstyret.  

 

13.24  AT IDRETTSTINGET 2019 DISKUTERER NORSK IDRETTS FORHOLD TIL IOC - 

FORSLAG FRA NORGES BANDYFORBUND 

 
Forslag til vedtak og begrunnelse: 

Norges Bandyforbund foreslår at Idrettstinget 2019 diskuterer norsk idretts forhold til IOC. 

Ved sammenslutningen av NIF og NOK fra 1996 er norsk idrett, bygget på frivillighet og demokratisk 

organisering, blitt knyttet til og sterkt underlagt den internasjonale olympiske komités, IOC, lovverk 

og handlinger. Dette uten at norsk idrett har noen som helst mulighet for påvirkning av IOC som ikke 

er en demokratisk organisasjon ei heller har fora hvor de nasjonale olympiske komiteer - i denne 

sammenheng NOK - ei heller de enkelte særforbund, har noen mulighet til å etterspørre vedtak eller 

lovendringer.  
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Gjennomlesningen av NIFs lov viser med stor tydelighet at IOC og det olympiske charter har sterk 

påvirkning i styringen av norsk idrett, olympisk eller ikke.  

Den siste tingperioden har vært sterkt preget av negativitet hvor nær sagt alle sakene er knyttet til 

NIFs rolle som norsk olympisk komité. IOC har også skapt negative koblinger internasjonalt som igjen 

blir hengende ved NIF. Norges Bandyforbund viser til 50-års perioden 1946-1996 hvor NIF og NOK 

var skilt og det negative rundt det "selvoppnevnte" IOC ikke hadde påvirkning på norsk idrett direkte. 

Det har også i siste tingperiode kommet tydelig fram at det internasjonale ansvaret gjennom å være 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, blir en stor belastning på 

presidentskapet i idrettsstyret, slik at det nasjonale engasjementet ikke har førsteprioritet.  

Norges Bandyforbund mener at den demokratiske, norske idrettsbevegelsen er best tjent med å stå 

fritt for IOCs direkte bestemmelser og at det etableres et frittstående NOK med tilknytning til IOC og 

ivaretagelsen av det olympiske charter på vegne av norske, olympiske idretter. 

Følgende hadde ordet i saken:  

Erik Hansen – Norges Bandyforbund, Tom Tvedt –Idrettsstyret. 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget. 

Forslagstiller ba om at saken ble oversendt til det nye Idrettsstyret. Idrettsstyret ble bedt om å utrede 

til neste Idrettsting hvordan samorganiseringen av NIF og NOK er sett opp mot NIFs verdier; 

frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Rapporten skal legges som bakgrunn for behandling av 

spørsmålet om skille av NIF og NOK.  

 

13.25 FORSLAG OM Å AVVIKLE KOMPENSASJONSKOMITEEN - FORSLAG FRA 

IDRETTSSTYRET 

 

Forslag til vedtak: 

Idrettstinget avvikler ordningen med egen kompensasjonskomité for godtgjørelse og styrehonorar til 

styret, som ble vedtatt på Idrettstinget i 2015. 

Følgende hadde ordet i saken:  

Jorodd Asphjell – Idrettsstyret, Ingrid Blindheim – Norges Håndballforbund, Erik Bruun – Norges 

Skiforbund, Anne Irene Myhr – NIFs valgkomité. 

Votering: 

86 stemte mot forslaget. Forslaget ble ikke vedtatt.  
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13.26 VALG AV MEDLEMMER TIL KOMPENSASJONSKOMITEEN - FORSLAG FRA 

IDRETTSSTYRET 

 

Forslag til vedtak: 

Sittende kompensasjonskomité gjenvelges. 

Følgende hadde ordet i saken:  

Til forretningsorden: Knut Bjørklund- Troms idrettskrets, Erik Røste- Norges Skiforbund, Tom Tvedt- 

Idrettsstyret, Jorodd Asphjell- Idrettsstyret. 

Troms idrettskrets foreslo Jorodd Asphjell som leder av kompensasjonskomiteen. 

Jorodd Asphjell avkreftet at han var aktuell som leder av kompensasjonskomiteen.  

Votering: 

5 stemte mot forslaget. Forslaget ble vedtatt.   

 

13.27 FASTSETTELSE AV IDRETTSSTYRETS GODTGJØRELSE OG STYREHONORAR 

- FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET  

 

Forslag til vedtak: 

Idrettstinget vedtar styrets godtgjørelse og styrehonorar som et årlig beløp: 

• Idrettspresidentens øvre godtgjørelse i 100 prosent inkl. styrehonorar til samme godtgjørelse 

som for stortingsrepresentanter, og reguleres årlig iht. denne. 

• Visepresidentenes godtgjørelse inkl. styrehonorar fastsettes til 10 % av Idrettspresidentens 

100 % godtgjørelse, inkl. styrehonorar og reguleres årlig iht. denne. 

• Styremedlemmer godtgjøres med et styrehonorar på 5 % av Idrettspresidentens 100% 

godtgjørelse, inkl. styrehonorar og reguleres årlig iht. denne. 

 

Forslaget ble foreslått trukket av forslagsstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

 

 

13.28 FELLES UNGDOMSFORSIKRING – FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 

 

Forslag til vedtak: 

Idrettsstyret skal utvikle en felles forsikringsordning for barn og unge som deltar i aktiviteter 

organisert under NIF. Ordningen skal utvikles i nært samarbeid med særforbundene, og Idrettsstyret 

skal legge frem et forslag til diskusjon på Ledermøtet i 2020. 

Følgende hadde ordet: 
 
Guri Ramtoft - Idrettsstyret, Terje Svendsen - Norges Fotballforbund, Erik Røste - Norges Skiforbund, 
Oddvar Johan Jensen- Idrettsstyret/redaksjonskomiteen.  
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Norges Fotballforbund foreslo følgende endring: 
 
Idrettsstyret skal utrede en felles forsikringsordning for barn og unge som deltar i aktiviteter 
organisert under NIF. Ordningen skal utredes i nært samarbeid med særforbundene, og 
Idrettsstyret skal fremlegge et forslag til vedtak på Ledermøtet i 2020. 
  
Norges Skiforbund foreslo følgende endring: 
 
Idrettsstyret skal utrede en felles forsikringsordning for barn og unge som deltar i aktiviteter 
organisert under NIF. Utredningen skal gjennomføres i nært samarbeid med særforbundene, 
og resultatet fremlegges til diskusjon på Ledermøtet i 2020. 
  

Det ble besluttet at saken skulle oversendes redaksjonskomiteen.   

Redaksjonskomiteens endringsforslag: 
 
Idrettsstyret skal utrede en felles forsikringsordning for barn og unge som deltar i aktiviteter 
organisert under NIF. Utredningen skal gjennomføres i nært samarbeid med særforbundene, 
og resultatet fremlegges for diskusjon på Ledermøtet i 2020. 
 
 

Votering: 

Redaksjonskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

14. BEHANDLE LANGTIDSBUDSJETT OG LANGTIDSPLAN 

14.1 LANGTIDSPLAN FOR TINGPERIODEN 2019-2023 - FORSLAG FRA 

IDRETTSSTYRET  

 

Langtidsplanen «Idretten vil!» er holdt på et overordnet nivå og gir føringer for de områder som 

vurderes som viktige og felles for organisasjonen.  

Forslagene bygger på innspill fra idrettslag, administrative grupper, høring og drøftinger med 

idrettskretser og særforbund.  

Forslag til endringer i teksten fra representantene må legges frem skriftlig til dirigentene. Forslag som 

bidrar til å endre prioriteringene i langtidsbudsjettet, må tas opp under sak 14.3. Forslag som medfører 

lovendringer kan ikke fremmes under behandlingen av langtidsplanen.   

 
LANTIDSPLAN FOR NORSK IDRETT 2019-2023 – «IDRETTEN VIL!»  
 

Premisser for idrettsorganisasjonens arbeid: 

Idrettsorganisasjonen er et fellesskap av medlemsbaserte, uavhengige organisasjoner der en god 

toppidrett hviler på en god barne- og ungdomsidrett.  Norges idrettsforbund er en forening av 

foreninger, hver autonom og dannet i et interessefellesskap om idrett.  

 

Norges idrettsforbund eksisterer derfor kun i kraft av sine medlemmer, idrettslag og særforbund, og 

har organisert seg for å ivareta disse medlemmenes interesser. Norges idrettsforbunds ansvar er 

overfor sine medlemmer.  
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«Vi gjør samfunnet bedre»: 

Idretten kan ikke ses isolert fra det samfunnet den er en del av.  Det er ikke mulig å se på idrettens 

tilbud isolert fra samfunnets behov. Samfunnsbidraget er stort, idrett spiller en stor rolle i mange 

menneskers liv, og idrettslagene er en viktig og nødvendig del av gode lokalsamfunn med gode 

fellesskap og oppvekstsvilkår. Nasjonalt bidrar idretten til tilhørighet, stolthet og et nasjonalt 

fellesskap, samtidig som idretten naturlig og logisk også bidrar til flere av storsamfunnets mål med 

samfunnsutviklingen. 

 

Et mer fysisk aktivt samfunn: 

Norges idrettsforbund tilbyr idrett over hele landet.  Det som skjer i idrettslagene er organisasjonens 

største bidrag til et fysisk aktivt samfunn. Samtidig vil Norges idrettsforbund i kraft av sin størrelse og 

posisjon i samfunnet aktivt jobbe for økt fysisk aktivitet også på andre områder utenom idrettslagenes 

kjernevirksomhet.  Det kan være å gi idrett- og aktivitetstilbud til ikke-medlemmer, sikre arealer til 

fysisk aktivitet, vern om allemannsretten, og idrett og fysisk aktivitet i skolen. Idrettsforbundet kan og 

vil spille denne rollen i å skape fysisk aktive samfunn med gode fellesskap om idrettens verdier. 

 

Bærekraftig utvikling: 

Som en integrert og viktig del av samfunnet – lokalt, nasjonalt og internasjonalt – må også 

idrettsbevegelsen bidra til en bærekraftig utvikling av kloden. Stortinget har sluttet seg til FNs 

utviklingsmål og har forpliktet seg til dem. Norges idrettsforbund må la en bærekraftig utvikling i tråd 

med disse målene, være en del av grunnlaget for å lykkes. FN og IOC anerkjenner idrettens rolle i å 

skape utvikling og fred, blant annet gjennom FNs plenumsresolusjon av 3. desember 2018 med 

tittelen «Sport as an Enabler for Sustainable Development», ved at idretten står for toleranse og 

respekt, fremmer kvinners og barns rettigheter og har så vel et nasjonalt som et internasjonalt 

perspektiv på å fremme helse, inkludering, mangfold og utdanning.  

 

Rammevilkår: 

Selv om langtidsplanen for norsk idrett prioriterer noen satsingsområder som viktigere enn andre i de 

nærmeste årene, innebærer det ikke at det er det eneste organisasjonen skal jobbe med.  Helt 

overordnet vil det alltid være viktig å jobbe med rammevilkår – selv om det ikke er et eget 

satsingsområde.  

 

Frivillighet: 

Norges idrettsforbund er Norges suverent største frivillige organisasjon. Organisasjonen slik vi 

kjenner den – fra idrettslagenes drift til gjennomføringen av de største internasjonale arrangementer 

– vil være utenkelig uten frivillighetens kraft og bidrag.  Det må derfor være et gjennomgående hensyn 

for Norges idrettsforbund å understøtte frivillighet, legge til rette for frivillig virksomhet både i klubb 

og i alle andre organisasjonsledd – rett og slett fordi alternativet ikke finnes i den 

idrettsorganisasjonen vi har i Norge. 

 

Økonomi: 

Gode rammevilkår er en viktig forutsetning for å kunne nå våre mål.  Organisasjonen vil jobbe for 

stabile og forutsigbare økonomiske forutsetninger både fra offentlige og kommersielle kilder, for på en 

best mulig måte kunne fylle vår oppgave. Eksempler er å sikre en rettighetsfestet full kompensasjon 

for moms på varer og tjenester og full kompensasjon for anleggsmoms, understøttelse av 

enerettsmodellen og spillemiddelordningen, og god og forutsigbar støtte til idrettslagene fra lokale og 

regionale myndigheter.  Spillemidlene er hele idrettens viktigste økonomiske kilde fra nasjonalt hold. 

I tillegg har organisasjonsleddene selv eget arbeid for økonomiske samarbeidsavtaler på vegne av egen 

organisasjon. 

 

Kompetanse:  
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Vi leverer ikke på visjonen om idrettsglede for alle om ikke idretten er tuftet på kompetanse og 

kvalitet.  En forutsetning for å lykkes med et godt aktivitetstilbud er kompetente trenere.  Gode 

trenere er den viktigste faktoren for utøverens eller lagets utvikling. I tillegg trengs det kompetanse på 

mange andre forskjellige områder om idrettslagene skal fungere optimalt. Målet må være å fylle 

organisasjonen med kvalitet. Idrettsorganisasjonen blir en god rådgiver for idrettslagene og for 

idrettsutøverne om vi baserer rådene på kompetanse.  Kompetanse er et gjennomgående virkemiddel 

for en moderne idrettsorganisasjon.  

 

 

 

 
 

NIFs formål slik det står skrevet i NIFs lov: 

NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett etter egne ønsker og behov, uten å 

bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. 

 

Visjon: 

Idrettsglede for alle 

 

Virksomhetsidé: 

Alle skal oppleve idrett, mestring og utvikling i idrettens trygge og gode fellesskap 

 

Verdier: 

Leken, ambisiøs, ærlig og inkluderende  

 

Leken betyr en idrett som tar vare på gleden, leken og nysgjerrigheten i alle idrettslige sammenhenger. 

En leken idrett er en idrett med glede. Idrett er lek – kanskje seriøs lek – uansett prestasjonsnivå. 

Idrettsglede for alle får sitt konkrete uttak gjennom lek. Lekende betyr å se etter nye muligheter og å 

være bevisst idrettens trender og utviklingstrekk – til utfoldelse, til bedre eller annerledes prestasjon 

– og til å utfordre begrensninger og til å drive idrett med et smil om munnen. 

 

Ambisiøs.  Idrettsbevegelsen har ambisjoner. Den enkelte utøver kan ha ambisjoner og 

organisasjonen har ambisjoner om utvikling. Målet er hele tiden en bedre idrett og en bedre 

organisasjon. Vi har ambisjoner om og vil utfordres på å ta vare på dem som har valgt å være 

medlemmer hos oss og for vår plass i – og vårt bidrag til å utvikle gode samfunn. Ambisiøs er å være 

målrettet – ikke arrogant. Målrettet betyr planmessig tilnærming til utvikling på alle idrettens 
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områder og viser samtidig et ønske om å bli bedre. Alle som driver med idrett har et ønske om 

mestring og forbedring. Alle som leder idrett har et ønske om en stadig bedre idrettsorganisasjon – 

ambisiøs signaliserer dette ønsket. 

 

Ærlig betyr en åpen idrett, som sier nei til juks på alle måter. Ærlig betyr vilje og evne til å drøfte 

etiske problemstillinger i hele idretten. En ærlig idrett sikrer like konkurransevilkår og sier nei til 

doping, manipulering av idrettskonkurranser og uredelighet i alle former. Ærlig er Fair Play – for 

konkurransene, for idretten og for idrettsorganisasjonen. Ærlighet er en forutsetning for idrett i den 

form vi kjenner den. Ærlig betyr også en organisasjonskultur med godt styresett, rom for diskusjon og 

uenighet i åpenhet, til beste for en sunn og delende utvikling. En ærlig idrett er en demokratisk idrett. 

 

Inkluderende betyr en organisasjon som ser alle, skaper trygghet og tar vare på alle. Idretten skal 

sørge for trivsel, gode fellesskap og at alle kan delta og prestere på eget nivå og etter eget ønske. 

Inkluderende handler om vår foreningsdrevne virksomhet, der alles stemme er like mye verd. Det 

betyr at Norges idrettsforbund har som mål å ta vare på mangfoldet i samfunnet inn i idretten, slik at 

norsk idrett speiler det samfunnet den er en del av og der ingen skal ekskluderes. En inkluderende 

idrett er samlende for lokalsamfunn og storsamfunn. 

 

Overordnede mål: 

Flere med – lenger og Flere nye medaljer 

 

Strategiske satsingsområder: 

For å få flere med og for å kunne prestere enda bedre på det ypperste prestasjonsnivået – «flere med – 

lenger» og «flere nye medaljer» – foreslås det at noen få, tydelig prioriterte områder med tilhørende 

mål, som skal ha forrang i tingperioden og i årene framover. De er overordnete og må samlet sett være 

relevante for alle organisasjonsledd og dermed hele idrettsbevegelsen. Målet er at alt arbeid i 

idrettsorganisasjonen må få relevans for så mange satsingsområder som mulig.  

Hva man skal oppnå innenfor hvert av de strategiske satsingsområdene må kunne konkretiseres i 

noen få hovedmål. Disse målene skal være retningsgivende, må kunne konkretiseres og gjøres om til 

relevante, etterprøvbare mål for hele organisasjonen gjennom de fireårige strategiplanene – «Idretten 

skal!» 

 

De må også være anvendbare og kunne brytes ned i konkrete mål og tiltak av særforbund, 

idrettskretser og NIFs administrasjon i sine egne planer. 

 

Livslang idrett. Bedre idrettslag. Flere og bedre anlegg. Bedre toppidrett.  

 

Livslang idrett.  

For at flere skal ønske å være med, ønske å forbli og at idretten skal beholde flere lenger, må det legges 

til rette for god aktivitet tilpasset ulike ønsker og behov. Det betyr at ikke alle organisasjonsledd, men 

samlet sett i norsk idrett må tilrettelegge for aktivitet og tilhørighet i de ulike livsfasene og for at alle, 

uansett bakgrunn og forutsetninger, skal kunne finne seg til rette og ha glede av idrettsdeltakelse. All 

idrett må hvile på de overordnede verdiene. Deltakere, foreldre og idrettslagenes omgivelser må 

oppleve at aktiviteten som tilbys er basert på fair play, med rettferdighet og like muligheter som 

forutsetning. 

 

Å delta i den aktive idretten gjennom idrettslaget bør være en mulighet for alle gjennom hele livet.  

Livslang idrettsglede underbygger formålet om at ingen skal bli utsatt for usaklig eller 

uforholdsmessig forskjellsbehandling, og å gi alle som ønsker å være med, muligheten til det etter 

egne ønsker og behov. Å jobbe for livslang idrett innebærer også å bruke idrettens posisjon, størrelse 

og samfunnskraft slik at alle, også de som i dag ikke finner et tilbud som passer for seg, reelt skal 

kunne finne sin plass i norsk idrett – og forbli der. 
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Skal idretten lykkes med reelt å kunne tilby livslang idrett, må tilbudet som gis ha kvalitet.  Det må 

oppleves som attraktivt og godt, levert med kvalitet og kompetanse både av trenerne og av 

organisasjonen.  

 

Mål: 

1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige 

nivåer 

2. Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier 

3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle 

 

Bedre idrettslag.  

Idrettslaget er kjernen i den organiserte idretten. Gode idrettslag er avgjørende for å lykkes med å få 

flere medlemmer og for å skape miljøer som møter den enkeltes ambisjonsnivå, slik at de som ønsker 

å bli gode, får mulighet til det. Bedre idrettslag handler om å skape en velfungerende organisasjon. 

 

For at idrettslagene skal kunne gi enda bedre idrett og enda bedre lokale fellesskap må de bli sterke og 

velfungerende. De viktigste rammevilkårene for idrettsdeltakelse er frivillighet, økonomi, anlegg og 

kompetanse. Bedre idrettslag som satsingsområde innebærer en erkjennelse av at organisasjonen må 

jobbe for at det skal være enklere og bedre å være frivillig – og å være en frivillig organisasjon. Det 

innebærer å jobbe for økonomi og rammevilkår til idretten fra alle forvaltningsnivåer i det offentlige, 

og fra næringslivet, og det handler om å etablere egne systemer, kompetanse og strukturer til deling i 

hele idretten.  Idrettsorganisasjonen ut over idrettslagene vil gjennomgående arbeide for en forenkling 

av idrettslagenes hverdag. 

 

Mål: 

 

1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet   

2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en 

selv, idrettslagets medlemmer og lokalsamfunnet 

3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan 

tilby medlemmer og lokalmiljø god idrettsaktivitet 

Flere og bedre idrettsanlegg.  

Gode anlegg gir god aktivitet.  Anlegg er en forutsetning for idrett!  Å jobbe for flere anlegg handler 

om en samlet innsats for i samarbeid med det offentlige, å sørge for flest mulig og best mulig anlegg 

over hele landet. Bedre anlegg handler om funksjonelle anlegg for idrettene, men også om nødvendig 

rehabilitering av gamle, umoderne og nedslitte anlegg. Flere og bedre anlegg handler om å bedre 

rammevilkårene for bygging av anlegg slik at det blir flere og bedre anlegg, og om å utvikle og bruke 

den samlede anleggsfaglige kompetansen i hele norsk idrett. 

 

Idretten vil at det skal bygges idrettsanlegg som er tilrettelagt for et mangfold av brukergrupper og 

arrangement. Tilgangen til anlegg er et virkemiddel for å få gjennomført ønsket idrettslig aktivitet. 

Ideelt sett burde alle anlegg vært bygget og/eller driftet av det offentlige, mens idrettens rolle var å 

fylle dem med aktivitet. Siden dette ikke er tilfellet i dag, må det legges best mulig til rette for 

idrettslag som bygger egne anlegg. 

 

Det er viktig å holde kostnadene for å være med i idrettslaget lave. Idrettens kostnader ved bruk av 

idrettsanlegg bør være lavest mulig, uavhengig av om anlegget eies og driftes av idrettslaget selv, eller 

om aktiviteten foregår i et kommunalt eller privat eid anlegg. 
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Mål: 

1. Idretten vil at det skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres  
2. Idretten vil at idrettslagenes kostnader ved bruk av idrettsanlegg skal reduseres og at 

gratisprinsippet primært bør være gjeldende 
 

 

Bedre toppidrett.  

Norge skal være en ledende toppidrettsnasjon med prestasjonskultur som leverer stolte 

idrettsopplevelser til det norske folk. Skal norsk idrett lykkes med denne ambisjonen, må vi gjøre de 

beste bedre samtidig som vi «gir drømmen en sjanse» for de ungdommer som har ambisjoner og 

motivasjon for å satse på en toppidrettskarriere. Organisasjonens oppgave er å legge til rette for at 

dette skal kunne skje, gjennom særforbundene, Olympiatoppen og andre samarbeidspartnere.  

Bedre toppidrett handler om ambisjoner på høyeste prestasjonsnivå, kvalitet i treningsarbeidet, 

utvikling av prestasjonskulturer og å være verdensledende på kompetanse. Det handler om å styrke 

rammebetingelser og forutsetninger for organisasjon og enkeltutøvere til å kunne levere prestasjoner i 

verdensklasse. 

Mål: 

1. Idretten vil ha utøvere og lag i den absolutte verdensklasse - de beste skal bli bedre 
2. Idretten vil ha flere utøvere og lag i verdenstoppen - de beste skal bli flere 
3. Idretten vil hjelpe unge utøvere i overgangen til toppidrett på seniornivå 

 
 
Forslag til vedtak:  

Langtidsplanen for perioden 2019-2023 vedtas, og Idrettsstyret, særforbund og idrettskretser bes følge 

opp mål og strategier iht. sitt ansvar og rolle.  

Følgende hadde ordet i saken:  

Sondre Sande Gullord – Idrettsstyret, Marit Wiig – Norges Golfforbund, Astrid Waaler Kaas -Norges 

Orienteringsforbund, Sigbjørn Johnsen –Idrettsstyret , Grethe Fossli – Norges Bedriftsidrettsforbund, 

Sebastian Henriksen -Troms idrettskrets, May Bente Eriksen -  Finnmark idrettskrets, Jan Hendrik 

Parmann – Norges Basketballforbund, Erik Røste – Norges Skiforbund, Terje Svendsen – Norges 

Fotballforbund, Eirik Sørdahl – Norges Volleyballforbund, John Arve Hveding – Rogaland 

idrettskrets, Tor Inge Martinsen – Hedmark idrettskrets, Sverre Flatebø – Norges 

Bedriftsidrettsforbund, Erik Unaas – Østfold idrettskrets, Arild Mjøs Andersen – Norges 

Triatlonforbund, Mads Andreassen –Idrettsstyret, Oddvar Johan Jensen – redaksjonskomiteen/ 

Idrettsstyret. 

Til forretningsorden: Thomas Breen- Hedmark idrettskrets, Tore Rømo – Trøndelag idrettskrets 

 

Troms idrettskrets’ forslag til endring til punktet om bærekraftig utvikling: 

Bærekraftig utvikling:  
 
Idretten vil ta et miljøansvar i planlegging, bygging og drift av idrettsanlegg. 
Alle organisasjonsledd skal ha miljøbevissthet som en fast og viktig del av sin daglige virksomhet. 
 

Redaksjonskomiteens endringsforslag til punktet om bærekraftig utvikling:  

Som en integrert og viktig del av samfunnet – lokalt, nasjonalt og internasjonalt – må også 
idrettsbevegelsen bidra til en bærekraftig utvikling av kloden. Stortinget har sluttet seg til FNs 
utviklingsmål og har forpliktet seg til dem. Norges idrettsforbund må la en bærekraftig utvikling og 
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miljøbevissthet i tråd med disse målene, være en del av grunnlaget for å lykkes.  
FN og IOC anerkjenner idrettens rolle i å skape utvikling og fred, …. 
 
 
Første setning i forslaget fra Troms idrettskrets ble av redaksjonskomiteen behandlet under punktet 
om flere og bedre idrettsanlegg.  
 

Votering: 

Redaksjonskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
Redaksjonskomiteens endringsforslag til punktet om verdier: 
 
Verdier:  
 
NIFs organisasjons- og aktivitetsverdier er en del av NIFs formålsparagraf (§ 1-2), og gjelder hele 
organisasjonens arbeid. I denne langtidsplanen legges det til grunn noen veivalg. 
 
Grunnleggende veivalg: 
Leken, ambisiøs, ærlig og inkluderende. 
 

Votering: 

9 stemte mot redaksjonskomiteens forslag. Forslaget ble vedtatt.  

 

Norges Fotballforbunds forslag til tilføyelse til langtidsplanen for 2019-2023: 

At begrepet «mangfold» blir tatt med inn i langtidsplanen.   

Redaksjonskomiteens endringsforslag til punktet om livslang idrett: 
 
Livslang idrett.  
For at flere skal ønske å være med, ønske å forbli og at idretten skal beholde flere lenger, må det 
legges til rette for god aktivitet tilpasset ulike ønsker og behov.  . . .  Deltakere, foreldre og 
idrettslagenes omgivelser må oppleve at aktiviteten som tilbys, er basert på fair play, med 
rettferdighet, samfunnets mangfold og like muligheter som forutsetning. 
 

Votering: 

Redaksjonskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 
Norges Skiforbunds forslag til endring til punktet om bedre idrettslag: 
 
Idrettslaget er kjernen i den organiserte idretten. Gode idrettslag er avgjørende for å lykkes med å 
få flere medlemmer og for å skape miljøer som møter den enkeltes ambisjonsnivå, slik at de som 
ønsker å bli gode, får mulighet til det. Bedre idrettslag handler om å skape en velfungerende 
organisasjon, hvor idrettslagene og gruppene skal samarbeide for å gi et koordinert og allsidig 
tilbud i deres eget nærmiljø.  
 
Redaksjonskomiteens endringsforslag til punktet om bedre idrettslag: 
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Bedre idrettslag.  
Idrettslaget er kjernen i den organiserte idretten. Gode idrettslag er avgjørende for å lykkes med å 
få flere medlemmer og for å skape miljøer som møter den enkeltes ambisjonsnivå, slik at de som 
ønsker å bli gode, får mulighet til det. Bedre idrettslag handler om å skape en velfungerende 
organisasjon, hvor idrettslagene og deres grupper skal samarbeide for å gi et koordinert og allsidig 
tilbud i sitt eget nærmiljø. 
 
 

Votering: 

Redaksjonskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 
Norges Volleyballforbunds forslag til nytt punkt 3, i punktet om flere og bedre 
idrettsanlegg: 
 
Idretten vil at idrettslagenes kostnader reduseres gjennom bedre økonomisk forutsigbarhet, 
herigjennom full fradragsrett for mva ved oppføring og drift av idrettsanlegg. 
 
I tillegg ble deler av Troms idrettskrets forslag til endring under punktet om bærekraftig utvikling tatt 
med av redaksjonskomiteen som nytt punkt 3. 
 
 
Redaksjonskomiteens endringsforslag til punktet om flere og bedre idrettsanlegg: 
 
Flere og bedre idrettsanlegg.  
…  
Mål: 

1. Idretten vil at det skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres.  
2. Idretten vil at idrettslagenes kostnader ved bruk av idrettsanlegg skal reduseres gjennom 

større økonomisk forutsigbarhet. Gratisprinsippet bør primært være gjeldende. 
3. Idretten vil ta et miljøansvar i planlegging, bygging og drift av idrettsanlegg. 

 
 

Votering: 

Redaksjonskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Norges Volleyballforbunds forslag til nytt kulepunkt 4 i punktet om livslang idrett:  

Idretten vil at idrettslagenes kostnader reduseres gjennom bedre økonomisk forutsigbarhet, 

herigjennom full fradragsrett for mva. ved oppføring og drift av idrettsanlegg. 

Redaksjonskomiteens innstilling: 

Denne delen av forslaget avvises. Dette hører inn under anleggspolitiske mål. Ref. sak 13-20.  

Dette ble akseptert av tinget.  

 

Norges Volleyballforbunds forslag til tilføyelse til langtidsplanen for 2019-2023: 

Det ble foreslått å tilføre følgende i langtidsplanen for 2019- 2023: 
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Idretten vil tilrettelegge for en karriereplan for de som ikke er aktive utøvere men som kan bidra på 

andre nivå, enten som ledere, funksjonærer eller annet.  En karriereplan må følges opp med relevante 

kurstilbud i regi av idrettsforbundet eller særforbundene. 

Redaksjonskomiteens innstilling: 

Dette forslaget oversendes Idrettsstyret til oppfølging i dokumentet «Idretten skal!.  

Dette ble akseptert av tinget.  

Norges Basketballforbunds forslag til tilføyelse til langtidsplanen for 2019-2023 til 

punktet om «Idretten vil»:  

Det ble foreslått å tilføre følgende punkt i dokumentet «Idretten Vil»: 

Forslag: 

Punkt 6.3, «Resultatmål», fra Idrettspolitisk Dokument 2015-2019 videreføres i sin helhet, med 

tilhørende fotnoter. 

Tillegg: 

På grunn av usikkerhet rundt måltallene, gis ledermøtet 2020 fullmakt til å justere måltallene etter 

innstilling fra Idrettsstyret. 

Redaksjonskomiteens innstilling: 

Forslaget innebærer en viktig påpeking av konkrete og etterprøvbare mål i idrettens strategiske 

dokumenter, men redaksjonskomiteen finner ikke at det i dag foreligger et tilstrekkelig faktagrunnlag 

for å fastsette så konkrete mål i et dokument som skal ligge på et overordnet nivå.  

I tillegg vil dette være et naturlig fokus i det planlagte dokumentet «Idretten skal». 

Redaksjonskomiteen vil derfor anbefale at forslaget oversendes Idrettsstyret for oppfølging. 

Votering: 

14 stemte for forslaget. Forslaget ble ikke vedtatt.  

 

 

 

Votering: 

Forslaget fra Idrettsstyret til langtidsplan for 2019-2023, inkludert vedtatte 

endringsforslag, ble enstemmig vedtatt.  
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14.2 VERDIEN «FELLES» ERSTATTES MED VERDIEN «BÆREKRAFT» - FORSLAG 

FRA TELEMARK IDRETTSKRETS  

 
Forslag til vedtak: 

Verdien «Felles» erstattes med verdien «Bærekraftig». 

Bærekraftig betyr en organisasjon som tar opp i seg og operasjonaliserer FN sine 17 bærekraftsmål 

som Stortinget har forpliktet seg til, og der IOC, som Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité er en del av, har lagt 14 av de 17 bærekraftsmålene inn i sin strategi «Agenda 

2020.»   

Det betyr en organisasjon som er i kontinuerlig utvikling - med bærekraft som overordnet føring;   

• tar i bruk ny teknologi i sin kommunikasjon  

• er økonomisk effektiv  

• er åpen og transparent  

• tar på seg et samfunnsansvar  

• sørger for at den økonomiske terskelen for deltakelse i idrett er minst mulig  

• realiserer idrettsanlegg  

• realiserer gjennomføring av større arrangementer  

  
Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget.  

14.3 LANGTIDSBUDSJETT FOR ÅRENE 2020-2023 - FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET  

 

Forslag til vedtak: 

Langtidsbudsjettet 2020-2023 vedtas, og Idrettsstyret gis fullmakt til å endre langtidsbudsjettet i tråd 

med prioriteringer, tildelinger av spillemidler, organisasjonsmessige tilpasninger og retningslinjer 

fra Kulturdepartementet. 

Følgende hadde ordet i saken:  

Karen Kvalevåg- Norges idrettsforbund, May Bente Eriksen – Finnmark idrettskrets, Sveinung 

Oftedal – Oslo idrettskrets. 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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15. FORETA VALG 

15.1 VALG IHT. NIFS LOV – INNSTILLING FRA NIFS VALGKOMITÉ 

 
VALGKOMITEENS INNSTILLING: 
 
Valget skjer iht. NIFs lov § 3–4. Valgreglene fremgår av NIFs lov § 2–21.  

 
STYRET I NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ  
 

President   Sven Mollekleiv, Vålerengens Idrettsforening 

1. visepresident   Elisabeth Faret, Ishockeyklubben Stavanger 

2. visepresident                 Johann Olav Koss, Skøyteklubben Lørenskog (2 år) 

Styremedlemmer: 

Styremedlem   Zaineb Al-Samarai, Holmlia Sportsklubb 

Styremedlem   Sondre Sande Gullord, Nydalens Skiklubb 

Styremedlem   Sebastian Henriksen, Kvaløya Sportsklubb 

Styremedlem   Ole Jørstad, Sportsklubben Nessegutten (2 år) 

Styremedlem   Sara Stokken Rott, NTNUI (2 år) 

Styremedlem   Astrid Strandbu, Tromsø IL (2 år) 

Styremedlem   Vibecke Sørensen, Oslo IL 

Styremedlem   Erik Unaas, Indre Østfold O-lag (2 år) 

 

Følgende hadde ordet i saken:  

Anne Irene Myhr, NIFs valgkomité, Kåre Geir Lio - Norges Håndballforbund, Cato Bratbakk – Norges 

Svømmeforbund, Sven Mollekleiv – presidentkandidat, Berit Kjøll – presidentkandidat, Tom Tvedt – 

Idrettsstyret, Ketil Tømmernes – Norges Friidrettsforbund, Mona Adolfsen – Norges Skøyteforbund, 

Erik Hansen – Norges Bandyforbund, Arne Horten – Norges Skiskytterforbund, Jan Hendrik 

Parmann – Norges Basketballforbund, Sveinung Oftedal – Oslo idrettskrets, Eirik Sørdahl – Norges 

Volleyballforbund, Thomas Breen – Hedmark idrettskrets, Terje Svendsen – Norges Fotballforbund, 

Eline Oftedal – Norges Fleridrettsforbund, Anne Farseth – Norges Friidrettsforbund, Erik Hansen- 

NIFs valgkomité, Ola Keul- Norges Brettforbund, Ole Hope- Hordaland idrettskrets. 

Til forretningsorden:  

Erik Røste -Norges Skiforbund, Linda Dønnem Myrseth -Norges Svømmeforbund, Kåre Sæter -Møre 

og Romsdal idrettskrets. 

Forslag på andre presidentkandidater: 

Norges Håndballforbund foreslo Berit Kjøll som president. 

Norges Svømmeforbund foreslo Tom Tvedt som president. 

 

 

 



 
 

IDRETTSTINGET 2019 

 

131 PROTOKOLL IDRETTSTINGET 2019 

Votering: 

Valg av President (velges for 4 år):  

           Runde 1:  

 Sven Mollekleiv, Vålerengen Idrettsforening                      44.51 % av stemmene 

Berit Kjøll, Bærum Rideklubb                                                 40.85 % av stemmene 

Tom Tvedt, Randaberg IL                                                        14.63 % av stemmene 

 

Runde 2: 

Sven Mollekleiv, Vålerengen Idrettsforening                      49.39% av stemmene 

Berit Kjøll, Bærum Rideklubb                                                  50.61 % av stemmene 

 

Berit Kjøll ble valgt til president. 

 

 

Forslag på andre kandidater til 1. visepresident:  

Friidrettsforbundet foreslo Vibecke Sørensen som 1. visepresident.  

Votering: 

Valg av 1. visepresident (velges for 4 år):  

 

Elisabeth Faret, Ishockeyklubben Stavanger                         43.48 % av stemmene  

Vibecke Sørensen, Oslo IL                                                          56.52 % av stemmene 

 

Vibecke Sørensen ble valgt til 1. visepresident. 

 

 

Votering:  

 

Valg av 2. visepresident (velges for 2 år): 

  

  Johann Olav Koss, Skøyteklubben Lørenskog                       Enstemmig valgt 

 

                 Johann Olav Koss ble valgt til 2. visepresident. 

 

Forslag på andre kandidater til styremedlemmer:  

NIFs valgkomité foreslo Elisabeth Faret som styremedlem. 

Norges Brettforbund foreslo Emilie Zakariassen Hansen som styremedlem. 

Hordaland idrettskrets foreslo Arild Mjøs Andersen som styremedlem. 
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Votering: 

Valg av styremedlemmer: 

 

                  Sondre Sande Gullord, Nydalens Skiklubb                            13.52 % av stemmene 

 Zaineb Al-Samarai, Holmlia Sportsklubb                               11.41% av stemmene 

Sebastian Henriksen, Kvaløya Sportsklubb                            11.33 % av stemmene 

Astrid Strandbu, Tromsø IL                                                       11.15 % av stemmene 

Ole Rogstad Jørstad, Sportsklubben Nessegutten                11.15 % av stemmene 

Elisabeth Faret, Ishockeyklubben Stavanger                         10.80 % av stemmene  

Erik Unaas, Indre Østfold O-lag                                               10.71% av stemmene 

Emilie Zakariassen Hansen, NTNUI                                        9.48 % av stemmene 

                  Sara Stokken Rott, NTNUI                                                         7.46 % av stemmene 

                 Arild Mjøs Andersen, Bergen Triathlon Club                          2.99% av stemmene 

                  

Følgende styremedlemmer ble valgt (for 4 år):  

 

                  Sondre Sande Gullord 

 Zaineb Al-Samarai 

Sebastian Henriksen 

                 Astrid Strandbu 

                                                 

Følgende styremedlemmer ble valgt (for 2 år):  

 

Ole Rogstad Jørstad  

Elisabeth Faret  

Erik Unaas  

                  Emilie Zakariassen Hansen 

 

 

FASTE KOMITEER OG UTVALG I TINGPERIODEN 2019-2021 

 
LOVUTVALGET 
 
Leder    Bodil Kristine Høstmælingen, Tyrving Friidrett 

Nestleder  Kaare M. Risung, Øvre Hosle IL 

Medlem  Tore Thallaug, Gausdal IL 

Medlem  Kjersti Elvestad, Christiania Roklub 

Medlem  Ida Helene Braastad Balke, Skreia IL 

Varamedlem  Ingeborg Kristine Lind, Gular IL 

Varamedlem  Alexander Horn, Sportsklubben Brann 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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DOMSUTVALGET 
 
Leder    Ivar Sølberg, Aalesund Skiklubb 
Nestleder  Marit Forsnes, Stiftsstaden Turnforening 
Medlem  Ingeborg Kristin Sunde, Heming IL 
Medlem  Nini Ring, Ski og fotballklubben Lyn 
Medlem  Kåre T. Claussen, Freidig Sportsklubb 
Medlem  Morten Kjær Enger, IK Start 
Medlem  Trude Gran Melbye, Royal Sportsklubb 
Medlem  Joacim Holter, Bergenstudentenes IL 
Medlem  Tomasz Edsberg, Oslo Basketballklubb 
 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

APPELLUTVALGET 
 
Leder    Carl Petter Martinsen, Fana Fotball 

Nestleder  Torstein Frantzen, IL Varegg 

Medlem  Per Flatabø, BG Pugilist 

Medlem  Ida Skirstad Pollen, Haslum IL 

Medlem  Tina Mjelde, Oslo Politiets IL 

Medlem  Jeppe Normann, Bygdøy Fekteklubb 

 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

KONTROLLKOMITEEN   

Leder    Mariann Steine Bendriss, Lillehammer IF 

Medlem  Gunnar Skoglund, Lofoten Sykkelklubb 

Medlem  Tom Ericsen, Lillehammer Ishockeyklubb 

Varamedlem  Aksel Devold, Bergenstudentenes IL 

Varamedlem  Unn Birkeland, Gjesdal IL 

    

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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15.2 VALG AV LEDER OG PERSONLIG VARAMEDLEM I VALGKOMITEEN FOR 

NESTE IDRETTSTING – INNSTILLING FRA IDRETTSSTYRET 

 

Iht. NIFs lov § 3–4 skal Idrettstinget velge leder og personlig varamedlem i valgkomiteen for neste 

Idrettsting. Valgkomiteen for øvrig velges på ledermøte før neste Idrettsting jf. § 3-7.  

Forslag til vedtak:  

Det velges: 

Leder:                                 Grethe Fossli, LOs bedriftsidrettslag 

Personlig varamedlem:  Marit Roland, Lillehammer Skiklub 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

16. RESOLUSJONER FRA IDRETTSTINGET 2019 

Enstemmig vedtatt søndag 26.mai: 

 

1. Norsk idrett stiller seg bak enerettsmodellen som sterkt bidrar til ansvarlighet i forebygging av 
spillavhengighet, og samtidig gir forutsigbare inntekter til idrett, kultur og humanitære 
organisasjoner. Idrettstinget støtter derfor myndighetenes intensivering av kampen mot 
pengespill som er ulovlige i Norge og tiltakene for å forhindre markedsføring av disse.  
 
Det er en grunnleggende forutsetning for medlemskap, tillitsverv og deltakelse i norsk idrett, å 
opptre lojalt i samsvar med idrettens verdigrunnlag, regelverk og vedtak. Idrettstinget anser det 
som en klart illojal handling mot norsk idrett å markedsføre, eller på annen måte bidra til å 
fremme ulovlige pengespill. 
 

2. Norsk idrett vil jobbe for en rettighetsfestet, full kompensasjon av vare- og tjenestemoms og 
moms på idrettslagenes investeringer i egne anlegg. 
 

3. Med «idrettsglede for alle» som visjon, er det en selvfølge at norsk idrett langsiktig arbeider for at 
økonomi ikke skal være en barriere for idrettsdeltakelse for barn og ungdom. Idretten må selv 
arbeide for å redusere egne kostnadsdrivere og jobbe for bedre rammevilkår fra det offentlige, slik 
at idrettslagenes kostnader kan reduseres mest mulig. Samtidig må det etableres ubyråkratiske og 
enkle finansieringsordninger i kommunene, som uten å skape stigma, kan understøtte deltakelsen 
i idretten for barn og ungdom som kommer fra familier som lever i vedvarende lavinntekt. 

 
4. Norsk idrett deler målet om å etablere et Fritidskortet for alle mellom 6 og 18 år. NIF vil delta i 

utviklingsarbeidet for å ivareta idrettens interesser. 
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17. AVSLUTNING AV IDRETTSTINGET 2019

• Avtroppende President Tom Tvedts avslutningstale til Idrettstinget.

• Påtroppende President Berit Kjølls tale til Idrettstinget.

• Idrettstinget 2019 ble avsluttet søndag 26.mai.
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