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1 PROTOKOLL  

ÅPNING AV IDRETTSTINGET 2021 

Åpning ved Idrettspresident Berit Kjøll. 

Idrettspresidentens tale ble avholdt etter behandling av sak 8.   

HILSNER TIL IDRETTSTINGET 

• Hilsen til Idrettstinget fra statsminister Erna Solberg 

• Hilsen til Idrettstinget fra kulturminister Abid Raja 

• Hilsen til Idrettstinget fra Norsk Tipping ved administrerende direktør Åsne Havnelid 

• Hilsen til Idrettstinget fra Antidoping Norge ved styreleder Thorhild Widvey 

1 GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTENE 

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

IDRETTSTINGET 2021, REPRESENTANTLISTE (pr. 28. mai 2021) 

Representanter med tale-, forslags- og stemmerett: 

Nr. Organisasjon Verv Etternavn Fornavn 

1 
Norges idrettsforbund, 
Idrettsstyret 

President Kjøll Berit 

2 
Norges idrettsforbund, 
Idrettsstyret 

1. visepresident Sørensen Vibecke 

3 
Norges idrettsforbund, 
Idrettsstyret 

2. visepresident Koss Johann Olav 

4 
Norges idrettsforbund, 
Idrettsstyret 

Styremedlem Al-Samarai Zaineb 

5 
Norges idrettsforbund, 
Idrettsstyret 

Styremedlem Faret Elisabeth 

6 
Norges idrettsforbund, 
Idrettsstyret 

Styremedlem Gullord Sondre Sande 

7 
Norges idrettsforbund, 
Idrettsstyret 

Styremedlem Hansen 
Emilie 
Zakariassen 

8 
Norges idrettsforbund, 
Idrettsstyret 

Styremedlem Henriksen Sebastian 

9 
Norges idrettsforbund, 
Idrettsstyret 

Styremedlem Jørstad Ole 

10 
Norges idrettsforbund, 
Idrettsstyret 

Styremedlem Strandbu Astrid 

11 
Norges idrettsforbund, 
Idrettsstyret 

Styremedlem Unaas Erik 

12 
Norges idrettsforbund, 
Idrettsstyret 

Utøverrepresentant Jacobsen 
Astrid 
Uhrenholdt 

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettsting-og-ledermote/idrettstinget-2021/artikler/idrettspresidentens-tale-til-idrettstinget/
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13 
Norges idrettsforbund, 
Idrettsstyret 

IOC-representant Aasen Kristin Kloster 

14 
Norges idrettsforbund, 
Idrettsstyret 

Ansattes representant Langvik Kathe 

15 
Norges idrettsforbund,  
Utøverkomiteen 

Olympisk utøver Sletsjøe 
Anna 
Margrete 

16 
Norges idrettsforbund,  
Utøverkomiteen 

Paralympisk utøver 
(deltar fredag) 

Skarstein Birgit 

16 
Norges idrettsforbund,  
Utøverkomiteen 

Paralympisk utøver 
(deltar lørdag) 

Schrøder Lena 

17 
Norges idrettsforbund,  
Utøverkomiteen 

Ikke-olympisk og  
ikke-paralympisk 
utøver 

Watterdal Øyvind 

18 Agder idrettskrets Styreleder Blattmann Trond Henry 

19 Agder idrettskrets Styremedlem Abrahamsen Arnt 

20 Agder idrettskrets Styremedlem Emanuelsen 
Kristine 
Homdrom 

21 Agder idrettskrets Styremedlem Gundersen Siri Marie 

22 Agder idrettskrets Styremedlem Sunnås Nina 

23 Agder idrettskrets Styremedlem Wivestad Ragnar 

24 Agder idrettskrets Varamedlem Haugmoen Trond 

25 Innlandet idrettskrets Styreleder Fløgum Inger Lilleby 

26 Innlandet idrettskrets Nestleder Mykkestue 
Jannicke 
Stenberg 

27 Innlandet idrettskrets Styremedlem Fjone 
Haakon 
Struksnæs 

28 Innlandet idrettskrets Styremedlem Gustu Morten 

29 Innlandet idrettskrets Styremedlem Nordhagen Svein Erik 

30 Innlandet idrettskrets 
Styremedlem (deltar 
fredag) 

Nyløkken 
Mali 
Nordseth 

30 Innlandet idrettskrets 
Varamedlem (deltar 
lørdag) 

Frantzen Marianne 

31 Innlandet idrettskrets Styremedlem Stake Ida Haugstad 

32 Innlandet idrettskrets Varamedlem Eriksson Alexander 

33 Møre og Romsdal idrettskrets Styreleder Sæter Kåre 

34 Møre og Romsdal idrettskrets Nestleder Tøsse Charles 

35 Møre og Romsdal idrettskrets Styremedlem Kalgraff Berit 

36 Møre og Romsdal idrettskrets 2. varamedlem Myren Rita Dyrseth 

37 Nordland idrettskrets Styreleder Aarseth Reinert 

38 Nordland idrettskrets Styremedlem Anvik Audun 

38 Nordland idrettskrets 
Nestleder  
(deltar deler av fredag) 

Olsen Trond 

39 Nordland idrettskrets Styremedlem Eliassen Anita Tangen 

40 Nordland idrettskrets Varamedlem Jacobsen Monja 

41 
Norges Ake-, Bob- og 
Skeletonforbund 

President Lundemo Eirik 
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42 
Norges Amerikanske Idretters 
Forbund 

President Vogt Richard 

43 Norges Badmintonforbund President Bunes Kari 

44 Norges Bandyforbund President Hansen Erik 

45 Norges Bandyforbund Styremedlem Birdal Monica 

46 Norges Basketballforbund President Parmann Jan Hendrik 

47 Norges Bedriftsidrettsforbund Visepresident Flatebø Sverre 

48 Norges Bedriftsidrettsforbund Styremedlem Berge Lars Christian 

49 Norges Bedriftsidrettsforbund Styremedlem Stafne Birgit Hatlem 

50 Norges Biljardforbund President Skrudland Olav 

51 Norges Bokseforbund President Slåke Odd Haktor 

52 Norges Bordtennisforbund President Ibenfelt Christian 

53 Norges Bowlingforbund President Ludvigsen Halgeir 

54 Norges Brettforbund President Keul Ola 

55 Norges Bryteforbund Visepresident Karlsen Kjell 

56 Norges Bueskytterforbund President Risinggård Steinar 

57 Norges Castingforbund President Slydahl Terje 

58 Norges Cricketforbund  Visepresident Sankholkar Neeta 

59 Norges Curlingforbund President Søgård Morten 

60 Norges Cykleforbund President Sørnes Jan Oddvar 

61 Norges Cykleforbund 2. visepresident Størset Kjersti 

62 Norges Danseforbund President Gogstad Anders 

63 Norges Dykkeforbund President Henriksen Gry Hege 

64 Norges Fekteforbund President Faye Bjørn 

65 Norges Fleridrettsforbund President Oftedal Eline 

66 Norges Fotballforbund President Svendsen Terje 

67 Norges Fotballforbund Visepresident Skaare-Rekdal Ane Guro 

68 Norges Fotballforbund Styremedlem Mørland Jon 

69 Norges Fotballforbund Styremedlem Øiseth 
Malin 
Frantzen 

70 Norges Friidrettsforbund President Farseth Anne 

71 Norges Friidrettsforbund Visepresident Bålsrud Runar 

72 Norges Friidrettsforbund Styremedlem Rosfjord 
Helge 
Sveindal 

73 Norges Functional Fitnessforbund 
President (deltar 
fredag) 

Idland Christer 

73 Norges Functional Fitnessforbund 
Visepresident (deltar 
lørdag) 

Enæs Tom Andre 

74 Norges Golfforbund President Hatling Egil 

75 
Norges Gymnastikk og 
Turnforbund 

President Pedersen 
Torgeir 
Røinås 

76 
Norges Gymnastikk og 
Turnforbund 

Visepresident Iversen Birgit 

77 Norges Hundekjørerforbund President Barfod Siri 
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78 Norges Håndballforbund President Lio Kåre Geir 

79 Norges Håndballforbund 1. visepresident Aksnes Bente 

80 Norges Håndballforbund 2. visepresident Blindheim Ingrid 

81 Norges Ishockeyforbund Visepresident Torgersen Lise Kvil 

82 Norges Judoforbund President Hillestad Jørgen 

83 Norges Kampsportforbund President Sivertsen Kjell 

84 Norges Kampsportforbund Styremedlem Valner 
Victoria 
Berentsen 

85 Norges Kickboxingforbund President Sæther Bjørnar 

86 Norges Klatreforbund President Tronstad Stein 

87 Norges Luftsportforbund President Sudbø Asle 

88 Norges Motorsportforbund Styremedlem Karlsen Cato Ove 

89 Norges Orienteringsforbund President Kaas Astrid Waaler 

90 Norges Orienteringsforbund Styremedlem Ausen Dag 

91 Norges Padleforbund President Kvillum Geir 

92 Norges Roforbund President Arvesen Hans Jørgen 

93 Norges Rugbyforbund President Thorkildsen Per 

94 Norges Rytterforbund President Sannum Tore 

95 Norges Rytterforbund Visepresident Østli Ingvild 

96 Norges Seilforbund President Steine Guro 

97 Norges Skiforbund President Røste Erik 

98 Norges Skiforbund Visepresident Riis-Johannessen Eva Tine 

99 Norges Skiforbund Styremedlem Bruun Erik 

100 Norges Skiskytterforbund President Horten Arne 

101 Norges Skytterforbund Visepresident Vik Bjørn Harald 

102 Norges Skytterforbund Styremedlem Stubsjøen Ingrid 

103 Norges Skøyteforbund Visepresident Bøhm Frode 

104 
Norges Softball og Baseball 
Forbund 

President (deltar 
fredag) 

Nilsen Aleksander 

104 
Norges Softball og Baseball 
Forbund 

Visepresident (deltar 
lørdag) 

Fjelldal Alice 

105 Norges Squashforbund President Finholdt Terje 

106 Norges Studentidrettsforbund President Haugen 
Adrian 
Stinessen 

107 Norges Styrkeløftforbund President Blikra Inger 

108 Norges Svømmeforbund President Bratbakk Cato 

109 Norges Svømmeforbund Visepresident Dønnem Linda Myrset 

110 Norges Tennisforbund President Gjerdåker Lars 

111 Norges Triathlonforbund President Andersen Arild Mjøs 

112 
Norges Vannski- og Wakeboard 
Forbund 

President Marthinsen Lars 

113 Norges Vektløfterforbund President Grimseth Stian 

114 Norges Volleyballforbund President Sørdahl Eirik 

115 Norges Volleyballforbund Styremedlem Saga Marte Lund 
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116 Oslo idrettskrets 
Styreleder,  
Bækkelaget 
Sportsklubb 

Sundelin Øystein 

117 Oslo idrettskrets Styremedlem Birkeland Hedi-Anne 

118 Oslo idrettskrets Styremedlem Saastad Caroline 

119 Oslo idrettskrets Styremedlem Trælvik Lars 

120 Oslo idrettskrets 
Varamedlem OIKs 
lovutvalg 

Berg-Johnsen Tiitu 

121 Rogaland idrettskrets Styreleder Hveding John Arve 

122 Rogaland idrettskrets Styremedlem Andberg Julia Amanda 

123 Rogaland idrettskrets Styremedlem Fjermestad Torild Lende 

124 Rogaland idrettskrets Styremedlem Haaland Staale Grude 

125 Rogaland idrettskrets 
Styreleder,  
Rogaland Rytterkrets 

Fotland Kjersti 

126 Troms og Finnmark idrettskrets Nestleder Brones Inger Lise 

127 Troms og Finnmark idrettskrets Styremedlem Jansen Jan-Harald 

128 Troms og Finnmark idrettskrets Styremedlem Lind Andre 

129 Troms og Finnmark idrettskrets Styremedlem Nytrøen Lise Hagensen 

130 Troms og Finnmark idrettskrets 2. varamedlem Hermansen Frank 

131 Troms og Finnmark idrettskrets 
Leder, Tromsø 
idrettsråd 

Ødegård Bente 

132 Troms og Finnmark idrettskrets 
Leder, Harstad 
idrettsråd 

Aarrestad Rigmor 

133 Trøndelag idrettskrets Styreleder Vaag Ståle 

134 Trøndelag idrettskrets Nestleder Belbo 
Siv Merethe 
Gederaas 

135 Trøndelag idrettskrets Styremedlem Kværnø 
Hanna 
Blengsli 

136 Trøndelag idrettskrets Styremedlem Shafighi Sara 

137 Trøndelag idrettskrets Styremedlem Sletvold Mari Kvaale 

138 Trøndelag idrettskrets 
Styreleder,  
Idrettsrådet i 
Trondheim 

Bratsberg Anne Lise 

139 Trøndelag idrettskrets 
Styreleder,  
Verdal idrettsråd 

Elvebø Paul 

140 Vestfold og Telemark idrettskrets 
Leder, Sandefjord 
Idrettsråd  
(deltar fredag) 

Nilsen Thor Henning 

140 Vestfold og Telemark idrettskrets 
Styreleder (deltar 
lørdag) 

Wåle Veslemøy 

141 Vestfold og Telemark idrettskrets Nestleder Bærefjell Hans Martin 

142 Vestfold og Telemark idrettskrets Styremedlem Larsen Julie 

143 Vestfold og Telemark idrettskrets Styremedlem Mogstad 
Kamilla 
Mathea 

144 Vestfold og Telemark idrettskrets Styremedlem Nielsen Dag 
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145 Vestfold og Telemark idrettskrets Styremedlem Riddervold 
Håkon 
Hamberg 

146 Vestfold og Telemark idrettskrets 1. varamedlem Nilsen Madeleine 

147 Vestland idrettskrets Styreleder Sandal Nils R. 

148 Vestland idrettskrets Nestleder Naustdal Anne-Grethe 

149 Vestland idrettskrets Styremedlem Njøten Oddny Grete 

150 Vestland idrettskrets Styremedlem Schøyen Lilly 

151 Vestland idrettskrets 2. varamedlem Stavland Tone 

152 Vestland idrettskrets Styremedlem Svanberg Jarl 

153 Vestland idrettskrets Styremedlem Teikari Robert André 

154 Vestland idrettskrets 1. varamedlem Magnussen Trond Olav 

155 Viken idrettskrets Styreleder Bogerud Roar 

156 Viken idrettskrets 2. nestleder Hensel Ingunn 

157 Viken idrettskrets Styremedlem Bakke Kjetil A. 

158 Viken idrettskrets Styremedlem Christoffersen Lise 

159 Viken idrettskrets Styremedlem Engh Anita Hokholt 

160 Viken idrettskrets Styremedlem Haugen Andreas 

161 Viken idrettskrets Styremedlem Karlsen Emilie 

162 Viken idrettskrets Styremedlem Syversen Jon 

163 Viken idrettskrets Styremedlem Tawfiq Samir 

164 Viken idrettskrets Styremedlem Thomassen Pål 

165 Viken idrettskrets Varamedlem Kristensen Arild 

166 Viken idrettskrets Varamedlem Stokke Hilde 

167 Viken idrettskrets Varamedlem Strandos Atle Magne 
     

Representanter med tale- og forslagsrett: 

Nr Organisasjon Verv Etternavn Fornavn 

168 
Norges idrettsforbund, 
Appellutvalget 

Representant fra appellutvalget 

169 
Norges idrettsforbund, 
Domsutvalget 

Leder Sølberg Ivar 

170 
Norges idrettsforbund, 
Kontrollutvalget 

Leder Bendriss 
Mariann 
Steine 

171 
Norges idrettsforbund, 
Kontrollutvalget 

Medlem Ericsen Tom 

172 
Norges idrettsforbund, 
Kontrollutvalget 

Medlem Skoglund Gunnar 

173 
Norges idrettsforbund, 
Lovutvalget 

Leder Høstmælingen Bodil Kristine 

174 
Norges idrettsforbund, 
Lovutvalget 

Nestleder Risung Kaare M. 

175 
Norges idrettsforbund, 
Lovutvalget 

Medlem Balke 
Ida Helene 
Braastad 

176 
Norges idrettsforbund, 
Lovutvalget 

Medlem Elvestad Kjersti 
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177 
Norges idrettsforbund, 
Lovutvalget 

Medlem Thallaug Tore 

178 
Norges idrettsforbund, 
Valgkomiteen 

Leder Fossli Grethe 

179 
Norges idrettsforbund, 
Valgkomiteen 

Medlem Adolfsen Mona 

180 
Norges idrettsforbund, 
Valgkomiteen 

Medlem Knutsen Geir 

181 
Norges idrettsforbund, 
Valgkomiteen 

Medlem Larsen Håvard 

182 
Norges idrettsforbund, 
Valgkomiteen 

Medlem Pettersen Tage 

183 
Norges idrettsforbund, 
Valgkomiteen 

Medlem Roel Terje Jentoft 

184 
Norges idrettsforbund, 
Valgkomiteen 

Medlem Williksen Turid 

185 Norges idrettsforbund Generalsekretær Kvalevåg Karen 

186 Norges idrettsforbund Revisor Dahle Torgeir 

 

Forslag til vedtak:  

De fremmøtte representantene godkjennes. 

 

 

 

2 VELGE DIRIGENT(ER)  

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Forslag til vedtak:  

Idrettstinget velger dirigentene:  

Kjartan Berland 

Katharina Rise  

Følgende hadde ordet i saken: 

Arild Mjøs Andersen – Norges Triathlonforbund 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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3 VELGE PROTOKOLLFØRER(E) 

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Forslag til vedtak: 

Idrettstinget velger protokollførere:  

Ida Sandbakken 

Guro Aurtande 

Anders Røberg-Larsen 

4 VELGE TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE 

PROTOKOLLEN 

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Forslag til vedtak: 

Idrettstinget velger følgende til å underskrive protokollen:  

Inger Lise Brones, Troms og Finnmark idrettskrets 

Olav Skrudland, Norges Biljardforbund   

 

Votering:  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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5 VELGE EN REDAKSJONSKOMITÉ PÅ FEM MEDLEMMER FOR 

TINGET  

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Forslag til vedtak:  

Idrettstinget velger redaksjonskomité på fem medlemmer:  

 Astrid Strandbu, Idrettsstyret (leder) 

 Torgeir Røinås Pedersen, president Norges Gymnastikk- og Turnforbund 

Sverre Flatebø, visepresident Norges Bedriftsidrettsforbund 

Inger Lilleby Fløgum, styreleder Innlandet idrettskrets 

Sara Shafighi, 2. varamedlem Trøndelag idrettskrets 

 

6 GODKJENNE INNKALLINGEN 

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Forslag til vedtak: 

Innkallingen, datert 17. desember 2020, godkjennes. 

 

 

 

7 GODKJENNE SAKLISTEN  

Forslagsstiller: 

Idrettsstyret 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/20201221-innkalling-til-idrettstinget-2021.pdf
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Forslag til sakliste:  

Sak 1:  Godkjenne de fremmøtte representantene 
Sak 2:  Velge dirigenter 
Sak 3:  Velge protokollførere 
Sak 4:  Velge to representanter til å underskrive protokollen 
Sak 5:   Velge en redaksjonskomité på fem medlemmer for tinget 
Sak 6:   Godkjenne innkallingen 
Sak 7:   Godkjenne saklisten 
Sak 8:   Godkjenne forretningsorden 
Sak 9:   Behandle beretninger for NIF, herunder beretninger for tingvalgte organer 
Sak 10:  Behandle de avsluttede og reviderte regnskaper for NIF, herunder revisors 

beretning og kontrollutvalgets beretning 
Sak 11:  Engasjere revisor til å revidere NIFs regnskaper 
Sak 12:  Behandle norsk deltakelse i De olympiske leker og De paralympiske leker 
Sak 13:  Behandle spørsmål som angår norsk søknad om arrangement av De olympiske 

leker og De paralympiske leker 
Sak 14:  Behandle retningslinjer for søknad om spillemidler 
Sak 15:  Behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for NIF 
Sak 16:  Behandle særidrettenes organisasjonsmessige tilknytning til NIF, herunder 

status som særforbund 
Sak 17:  Behandle endringer i NIFs lov, og annet regelverk vedtatt av Idrettstinget 
Sak 18:  Behandle forslag og saker 
Sak 19:  Behandle langtidsbudsjett og langtidsplan 
Sak 20: Velge Idrettsstyret 
Sak 21:  Velge kontrollutvalg, lovutvalg, domsutvalg, appellutvalg og valgkomité 
 

Forslag til vedtak: 

Saklisten godkjennes.  

Følgende hadde ordet i saken: 

Ståle Vaag - Trøndelag idrettskrets 

Dirigenten viste til komplett sakliste i GoPlenum. 

 

 

 

8 GODKJENNE FORRETNINGSORDEN 

Forslaget ble behandlet før sak 7 på saklisten. 

 

Forslagsstiller:  

 

Idrettsstyret 

 

Votering: 

Forslaget til komplett sakliste ble enstemmig vedtatt. 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/sak-7-sakliste.pdf


 

 

 

PROTOKOLL IDRETTSTINGET 2021 

 

11 PROTOKOLL  

 

Forslag til forretningsorden: 

FORRETNINGSORDEN FOR IDRETTSTINGET 2021 

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 Alle forslag skal presenteres av forslagsstiller og/eller dirigent. 

3.2 Eventuelle forslag/endringsforslag som fremmes under tingforhandlingene skal leveres 

elektronisk i GoPlenum.  

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

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

tinget aksepterer dette. 

3.5 Forslag skal behandles av tinget i den rekkefølge som følger av sakslisten. Se dog pkt. 4.2.  

4. Behandling i redaksjonskomiteen 

4.1 Redaksjonskomiteen trer sammen etter beslutning av tinget.  

4.2 Forslag som er til behandling hos redaksjonskomiteen flyttes ned på sakslisten og behandles 

når komiteen har avsluttet sin behandling. 
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4.3 Dersom forslag fremmes av redaksjonskomiteen, skal representant for komiteen gis 

nødvendig taletid for å presentere forslaget. For etterfølgende innlegg gjelder pkt. 2.2.  

5. Valg 

5.1. Ved valg til Idrettsstyret, skal kandidaten som er innstilt eller fremmet som benkeforslag, 
gis nødvendig taletid for å presentere seg. For etterfølgende innlegg gjelder pkt. 2.2.  

5.2 Ved benkeforslag skal forslagsstiller levere forslag elektronisk i GoPlenum og sende utfylt 

kandidatskjema til dirigenten til kandidatskjema@idrettsforbundet.no.  

6.  Stemmegivning 

6.1 Stemmegivning gjennomføres ved bruk av det elektroniske stemmesystemet GoPlenum med 

mindre tinget anser formell stemmegivning unødvendig.  

7. Protokoll 

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

føre protokoll. 

7.2 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. 

7.3 Protokollen skal publiseres på NIFs hjemmeside så snart den er godkjent. 

 

Forslag til vedtak: 

Forretningsorden godkjennes.  

9 BEHANDLE BERETNINGER FOR NIF, HERUNDER BERETNINGER 

FOR TINGVALGTE ORGANER 

 BEHANDLE NIFS ÅRSBERETNINGER 2019-2020 

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Forslag til vedtak: 

NIFs årsberetninger for 2019 og 2020 godkjennes. 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-9-1-nifs-arsberetning-2019.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-9-1-nifs-arsberetning-2020.pdf
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Følgende hadde ordet i saken: 

Lise Christoffersen – Viken idrettskrets 

Berit Kjøll – Idrettsstyret 

Ingunn Hensel – Viken idrettskrets 

Erik Hansen – Norges Bandyforbund 

 

 

 

 BEHANDLE BERETNINGER FRA TINGVALGTE ORGANER 

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Forslag til vedtak:  

Rapporter fra NIFs kontrollutvalg, NIFs domsutvalg, NIFs appellutvalg, NIFs lovutvalg og NIFs 

kompensasjonskomité godkjennes.  

 

10 BEHANDLE DE AVSLUTTEDE OG REVIDERTE REGNSKAPER FOR 

NIF, HERUNDER REVISORS BERETNING OG 

KONTROLLUTVALGETS BERETNING 

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Forslag til vedtak: 

NIFs årsregnskaper, herunder revisors beretning og kontrollutvalgets beretning, for 2019 og 

2020 godkjennes.  

 

 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-9-2-beretninger-fra-tingvalgte-organer.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-9-2-beretninger-fra-tingvalgte-organer.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-10-nifs-arsregnskap-2019.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-10-nifs-arsregnskap-2020.pdf
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Følgende hadde ordet i saken: 

Karen Kvalevåg – Idrettsstyret 

Torgeir Dahle – Revisor Deloitte 

Mariann Steine Bendriss - Kontrollutvalget 

 

 

 

11 ENGASJERE REVISOR TIL Å REVIDERE NIFS REGNSKAPER  

Forslagsstiller:  

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.  

 

12 BEHANDLE NORSK DELTAKELSE I DE OLYMPISKE LEKER OG DE 

PARALYMPISKE LEKER 

Det foreligger ingen forslag til behandling. Det vises til vedtak fattet på Idrettstinget 2019. 

13 BEHANDLE SPØRSMÅL SOM ANGÅR NORSK SØKNAD OM 

ARRANGEMENT AV DE OLYMPISKE LEKER OG DE 

PARALYMPISKE LEKER 

Det foreligger ingen forslag til behandling. Det vises til vedtak fattet på Idrettstinget 2019. 

14 BEHANDLE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM SPILLEMIDLER 

Det foreligger ingen forslag til behandling. Det vises til vedtak fattet på Idrettstinget 2019. 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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15 BEHANDLE RETNINGSLINJER FOR FORDELING AV DE MIDLER 

SOM ER TIL DISPOSISJON FOR NIF  

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Forslag til vedtak:                                

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

med prioriteringene i idrettens langtidsplan 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. 

Følgende hadde ordet i saken: 

Erik Hansen – Norges Bandyforbund 

Roar Bogerud – Viken idrettskrets 

Karen Kvalevåg – Norges idrettsforbund 

Trond Henry Blattmann – Agder idrettskrets 

Berit Kjøll – Idrettsstyret 

 

16 BEHANDLE SÆRIDRETTENES ORGANISASJONSMESSIGE 

TILKNYTNING TIL NIF, HERUNDER STATUS SOM SÆRFORBUND 

 REGLER FOR OPPTAK AV SÆRFORBUND  

Forslagsstiller:  

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. 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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b) Søkers organisasjon og virksomhet er bygget på verdier og regler som er forenlige med 

NIFs regelverk.  

c) Søker dokumenterer at aktiviteten(e) 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. 

 

Forslaget ble ikke behandlet, men besluttet utsatt til ekstraordinært ting i sak 18.1. 

 OPPTAK AV TO NYE SÆRFORBUND 

Forslagsstiller 

Norges Bandyforbund 

Forslag til vedtak: 

Søknad fra Norges Bandyforbund: Etablering av to nye særforbund 

Norges Bandyforbund fremmer forslag på opptak av Norges Innebandyforbund og Norges 

Hockeyforbund. Begge idrettene er knyttet opp mot internasjonale særidrettsforbund med stor 

internasjonal aktivitet hvor begge idrettene deltar for Norge. Hockey er også olympisk idrett. 

Forslaget ble ikke behandlet, men besluttet utsatt til ekstraordinært ting i sak 18.1. 

 OPPTAK AV NORGES E-SPORTFORBUND 

Forslagsstiller: 

Norges E-sportforbund 

Søknad fra Norges E-sportforbund: 

Norges E-sportforbund søker med dette om å bli tatt opp som nytt selvstendig særforbund i 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite på Idrettstinget i 2021. 

E-sport er elektronisk konkurransespilling der utøverne konkurrerer mot hverandre i ulike 

dataspill på datamaskiner eller spillkonsoller, og er svært utbredt, spesielt blant barn og unge 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/sak-16-2-soknad-fra-norges-bandyforbund-om-opptak-av-to-sarforbund.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/sak-16-3-soknad-fra-norges-e-sportforbund.pdf
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både nasjonalt og internasjonalt. E-sport har potensial til å bli en av de største idrettene i Norge, 

og vi ønsker å innlemme all vår aktivitet i NIF slik at forbundet kan være en del av 

idrettsbevegelsens fellesskap med sterk foreningskultur og stort fokus rettet mot verdi- og 

antidopingarbeid, og være et alternativ til kommersiell virksomhet innen e-sport. 

Norges E-sportforbund ble stiftet i 2010 med organisasjonsnummer 895 513 172 og har vedtatt 

NIF lovnorm for særforbund som sin lov med noen tilpasninger som vil bli revidert ved et 

opptak i NIF. Forbundet er i vekst og har i dag 34 tilsluttede medlemslag fordelt på fem regioner 

med totalt 4041 enkeltmedlemmer. 

Norges E-sportforbund mener den oppfyller vilkårene for å bli særforbund i NIF, med følgende; 

a) E-sportforbundets aktiviteter oppfyller NIFs krav til idrett, jf. NIFs lov § 1-2.  

b) E-sportforbundets organisasjon og virksomhet er bygget på verdier og regler som er 

forenlige med NIFs regelverk.  

c) E-sportforbundets aktivitet har vært utøvd i Norge siden 2010 og således i minst tre år 

slik det tidligere har vært krav om for å bli særforbund i NIF.  

d) E-sportforbundet har 4041 enkeltmedlemmer og oppfyller minimumskravet på 1500 

medlemmer i sin organisasjon.  

e) E-sportforbundets aktivitet skiller seg klart fra idrett som organiseres av et eksisterende 

særforbund.  

f) E-sportforbundets er den organisasjonen i Norge som i all hovedsak organiserer e-sport. 

Norges E-sportforbund er medlem av det Europeiske E-sportforbundet (EEF) med sine 23 

medlemsland, og medlem av det Internasjonale E-sportforbundet (IESF) som i dag har 100 

medlemsland. 

Et opptak vil på bakgrunn av ovennevnte sikre en god utnyttelse av idrettens ressurser. 

Norges E-sportforbund ønsker å understreke at forbundet ikke vil konkurrere med noen 

særforbund i NIF om deres e-sportaktivitet, men i stedet legge til rette for samarbeid og kan om 

ønskelig bistå de særforbund som ønsker hjelp til e-sport innen sin idrett. 

Norges E-sportforbund tror at den som medlem av NIF kan bidra med en annen og annerledes 

kontakt og dialog opp mot barn og unge enn det man har i dag, og at man vil bidra til at 

idrettsbevegelsen er relevant i samfunnet og samfunnsutviklingen, og til at NIF skal være den 

mest sentrale barne- og ungdomsorganisasjonen i Norge også i fremtiden.  

OM IDRETTEN E-SPORT  

E-sport er en av verdens største idretter og den klart raskest voksende, og i følge det 

Internasjonale E-sportforbundet (IESF) var det hele 454 millioner «Global Esports Viewers» i 

2020, men at dette vil øke til 645 millioner i 2022. Kulturdepartementets rapport «Spillerom - 

Dataspillstrategi 2020-2022» estimerer at ca.1,8 millioner nordmenn spiller et eller annet 
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dataspill og Medietilsynets «Barn og medier-undersøkelse» fra 2018 og 2020» viser at 96% av 

alle gutter og 63% av alle jenter mellom 9-18 år spiller en eller annen form for dataspill. 

Begrepene dataspill, gaming og e-sport glir litt over i hverandre, men de som spiller dataspill 

kalles ofte for gamere og driver hovedsakelig med uorganisert aktivitet, mens e-sportutøvere 

driver organisert konkurranseaktivitet med divisjonsspill og er medlem av et organisert 

idrettslag eller annen forening. Man skiller mellom bredde- og topputøvere. 

Forskning utført professor Ingo Frobose ved Deutsche Sporthochschule i Køln viser at e-sport 

utøvere er idrettsutøvere:  

• The eSports athletes achieve up to 400 movements on the keyboard and the mouse per 

minute, four times as much as the average person.  

• The pulse of a marathon runner. 

E-sportspillene deles gjerne i fire ulike kategorier; Taktiske spill, strategiske spill, sportsspill og 

fighting-spill, og det finnes totalt over 300 ulike e-sport spill. De største spillene på 

verdensbasis er League of Legends (LOL), Counter Strike Global Offensive (CS-GO), Dota2 og 

Overwatch. E-sport spilles både fra gutterommet, i klubblokaler eller på arrangementer med 

publikum i salen. Turneringer gjennomføres både on-line og off-line, og følges ofte av et stort 

publikum LIVE tilstede i salen samt ved hjelp av streaming (strømning eller direkteavspilling). 

E-sport blir medaljeidrett under Asia lekene i 2022. I Norge er Telialigaen eneste organiserte 

seriespill og Norges Fotballforbund arrangerer turneringer for e-fotball og deltar i ulike 

turneringer i utlandet i regi av FIFA (Fédération Internationale de Football Association). I 

tillegg har e-sport spillene selv egne turneringer i Norge.  

MOTIVASJON FOR Å SØKE OPPTAK I NIF 

Norges E-sportforbund ble opprettet for å gi idretten struktur og rammeverk med mål om å gi et 

bedre tilbud til barn og unge (særlig breddeidrett) samt arbeide mot diskriminering, doping og 

manipulering av idrettskonkurranser i e-sport. Forbundet har initiert antidopingsamarbeid med 

Antidoping Norge og gjennomført møter med Lotteri- og Stiftelsestilsynet vedrørende 

manipulering av idrettsarrangementer, samt utarbeidet regler for Fair play for e-sport. 

Videre har det Internasjonale E-sportforbundet (IESF) utarbeidet antidopingregler i samarbeid 

med WADA som gjelder alle turneringer i regi IESF. I tillegg foregår det et forskningsprosjekt 

om e-sport i et folkehelseperspektiv i regi av Idrettsklynge Vest og Vestland fylkeskommune 

med bidrag fra e-sportklubber på Vestlandet. 

Norges E-sportforbund mener et medlemskap i NIF og tilgangen til idrettens systemer 

(regelverk, struktur, idrettsutvikling, kontroll og påtale, domssystem etc.) vil kunne bidra til 

viktig støtte og bistand i dette arbeidet, og legitimere e-sport som en idrett og et alternativ til 

kommersiell virksomhet.  

FORMÅL  

E-sportforbundets formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å delta i e-sport ut 

fra sine ønsker og behov. Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og 

samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. All 

aktivitet skal bygge på de samme grunnverdier. Norges E-sportforbunds grunnlag er basert på 
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frivillig ikke-kommersiell virksomhet og forbundet er religiøst og partipolitisk uavhengig. I tråd 

med NIF’s lover skal arbeidet preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.  

SAMARBEID MED FORSVARET 

E-sportforbundet har inngått samarbeid med Cyberforsvaret med bakgrunn i felles og 

overlappende interesser til fordel for forbundet, Cyberforsvaret og samfunnet for øvrig. 

Forbundet skal blant annet arrangere e-sport turneringer i landets garnisoner for å motvirke 

«brakkesyke» som følge av Covid-19 pandemien samt bygge egne gamingrom.  

OM NORGES E-SPORTFORBUND  

Norges E-sportforbund ble stiftet i 2010 og forbundstinget 2019 vedtok en lov med 

utgangspunkt i NIFs lovnorm for særforbund. Forbundskontoret ligger på Lillehammer og 

forbundet har to heltids ansatte (generalsekretær og administrator) samt to heltids studenter 

som en del av deres praksisprogram på Sport Management ved Høgskolen i Innlandet. 

Forbundet har etablert regioner i Nord-Norge, Midt-Norge, Sør-Norge, Vestlandet og Østlandet 

for organisering av klubbene, og på sikt er målet aktivitet i hvert fylke tilsvarende dagens 

idrettskretser. Forbundet har i den forbindelse utarbeidet en håndbok med all praktisk 

informasjon om hvordan man skal starte en e-sportklubb. Forbundet jobber med å kunne tilby 

grunnleggende trenerkurs og vårt mål er at alle skal finne seg til rette i e-sporten uansett kjønn, 

funksjonsevne, alder eller etnisk bakgrunn. 

Vårt mål er også at det skal være gode lokale e-sportsklubber som driver med e-sport i hele 

landet. Videre vil forbundet tilrettelegge for gode anlegg og arenaer som skal være tilgjengelig 

for alle som ønsker å være en e-sport utøver uavhengig av ferdighetsnivå, funksjonsevne, alder 

og kjønn etc.. 

E-sportforbundet har arrangert student cup 2020 en e-sport turnering for studenter, og er 

invitert til å vise frem idretten samtidig med NM-veka i februar 2021. Forbundet har også 

startet en nasjonal U-19 serie vinteren 2021 for både jenter og gutter i de mest populære 

spillene. I tillegg er forbundet norsk partner i den nordiske cupen ELISA, hvor både bredde og 

topp deltar.  

E-sportforbundet har arrangert norsk VM-kvalifisering, og har et langsiktig mål om å få VM i e-

sport til Norge og Lillehammer innen 2024.  

UTFORDRINGER  

E-sportforbundet jobber aktivt for at e-sport skal bli allment akseptert som likeverdig aktivitet 

blant befolkningen tilsvarende annen idrett, øke likestilling i e-sporten og få flere jenter til å 

drive med e-sport. Videre gi klare regler og retningslinjer blant annet knyttet til kommersielle 

interesser for å sikre idrettens uavhengighet.  

E-sportforbundet vil ved medlemskap i NIF tilpasse seg barneidrettsbestemmelsene og 

rettighetene, og vil gi egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av sin idretts 

egenart i samarbeid med NIF. Fordelen med e-sport er idrettens egenart sikrer oppfyllelse av en 

av hovedintensjonene bak bestemmelsene som er å redusere tid og kostnader på reise til/fra 

aktivitet. 



 

 

PROTOKOLL IDRETTSTINGET 2021 

 

20  

ANDRE POSITIVE RINGVIRKNINGER AV E-SPORT  

E-sport ligger i skjæringspunktet mellom idrett, kultur, næring, kompetanse- og 

samfunnsutvikling og bidrar således positivt til samfunnsutviklingen i flere dimensjoner. E-

sport er valgfag på mange ungdomskoler, videregående skoler og folkehøyskoler, og mange 

kommuner legger til rette for ungdommer som ønsker å drive med e-sport på fritiden, herunder 

fokus på anerkjennelse av ungdommen, inkludering og utenforskap. Skoler benytter dataspill-

universet til opplæring og utdanning - og noen skoler bygger egne gamingrom og e-sport har 

også en positiv helseeffekt ved at den styrker hukommelse, orienteringsevner og finmotorikk. 

Forslaget ble ikke behandlet, men besluttet utsatt til ekstraordinært ting i sak 18.1. 

17 BEHANDLE ENDRINGER I NIFS LOV, OG ANNET REGELVERK 

VEDTATT AV IDRETTSTINGET 

Sondre Sande Gullord og Astrid Strandbu fra Idrettsstyret innledet til sak 17. 

 § 1-5 - ENDRING I NIFS LOV 

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Lovendringsforslag:  

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 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 mindre Idrettsstyret 
beslutter at det skal tre i kraft tidligere.  

(2) Et enstemmig idrettsstyre kan, når 
særlige hensyn tilsier det, vedta 
midlertidige lovendringer som gjelder til 
neste idrettsting. Lovendringsforslaget 
skal behandles av NIFs lovutvalg. 

 
§ 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 mindre Idrettsstyret 
beslutter at det skal tre i kraft tidligere.  

(2) Et enstemmig idrettsstyre kan, når 
særlige hensyn tilsier det, vedta 
midlertidige lovendringer som gjelder 
til neste idrettsting. 
Lovendringsforslaget skal behandles av 
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Lovendringene trer i kraft straks dersom 
vedtaket ikke angir noe annet. 
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. 

NIFs lovutvalg. Lovendringene trer i 
kraft straks dersom vedtaket ikke angir 
noe annet. Idrettsstyret kan bare foreta 
midlertidige lovendringer i NIFs lov 
kapittel 11, 12, 13 og 14 og regelverk gitt 
med hjemmel i disse kapitlene.  

(3) Idrettsstyret kan vedta endringer i 

NIFs lov og regler gitt av Idrettstinget 

dersom endringen ikke har materiell 

betydning. Forslag om endring skal 

først behandles av NIFs lovutvalg.  

 
(3) (4) 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. 
 

Følgende hadde ordet i saken: 

Sondre Sande Gullord – Idrettsstyret 

Erik Hansen – Norges Bandyforbund (til forretningsorden) 

 

 § 2-4 (1) - KJØNNSFORDELING 

Forslagsstiller:  

Innlandet idrettskrets 

Lovendringsforslag:  

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 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, 

 

§ 2-4 Kjønnsfordeling 

(1) NIF og NIFs organisasjonsledd med 

unntak av idrettslag, skal arbeide for 

en lik kjønnsfordeling ved 

valg/oppnevning til styrer, komiteer 

mv. og representasjon til årsmøter/ting. 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt med umiddelbar ikrafttredelse. 

 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-17-2--2-4-1-innlandet-idrettskrets.pdf
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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.  

 

Ved valg/oppnevning av styre, råd, 

utvalg/komité mv. og ved 

representasjon til årsmøte/ting, skal 

begge kjønn være representert med 

minst 40% av hvert kjønn. For 

idrettslag skal sammensetningen 

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. 

Følgende hadde ordet i saken: 

Inger Lilleby Fløgum – Innlandet idrettskrets 

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

 § 2-4 (1) - KJØNNSFORDELING 

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Lovendringsforslag:  

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 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. Sammensetningen skal 

være forholdsmessig i forhold til 

kjønnsfordelingen i medlemsmassen, 

dog slik at det ved valg/oppnevning av 

 

§ 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. 

Sammensetningen skal være 

forholdsmessig i forhold til 

kjønnsfordelingen i medlemsmassen, 
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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.  

 

dog slik at det v Ved valg/oppnevning 

av mer enn tre personer skal det 

velges/oppnevnes minst 40% fra hvert 

kjønn, mens det for idrettslag er 

tilstrekkelig med 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.  

 

Følgende hadde ordet i saken: 

Erik Unaas – Idrettsstyret 

Inger Lilleby Fløgum – Innlandet idrettskrets 

Eline Oftedal – Norges Fleridrettsforbund 

Lise Hagensen Nytrøen – Troms og Finnmark idrettskrets 

Jan Hendrik Parmann – Norges Basketballforbund 

Trond Henry Blattmann – Agder idrettskrets 

 § 2-5 (4) - GENERELLE REGLER OM STEMMERETT, VALGBARHET, 

FORSLAGSRETT MV. 

Forslagsstiller:  

Rogaland idrettskrets 

Lovendringsforslag: 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 2-5 Generelle regler om stemmerett, 

valgbarhet, forslagsrett mv. 

(4) En person kan ikke ha styreverv i 

flere idrettslag som deltar i samme 

konkurranse. Tilsvarende gjelder andre 

tillitsverv som gir påvirkningsmulighet 

over den aktuelle 

 

§ 2-5 Generelle regler om stemmerett, 

valgbarhet, forslagsrett mv. 

(4) En person kan ikke ha styreverv i 

flere idrettslag som deltar i samme 

konkurranse. Det samme gjelder 

styreverv i allianseidrettslag og 

tilknyttede idrettslag. Tilsvarende 

Votering: 

For: 154 (96,3%) Mot: 6 (3,8%). Forslaget ble vedtatt. 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-17-4--2-5-4-allianseidrettslag-rogaland-idrettskrets.pdf
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konkurranseaktiviteten, eller tilgang på 

informasjon som kan benyttes til et av 

idrettslagenes fordel.  

 

gjelder andre tillitsverv som gir 

påvirkningsmulighet over den aktuelle 

konkurranseaktiviteten, eller tilgang på 

informasjon som kan benyttes til et av 

idrettslagenes fordel. 

Følgende hadde ordet i saken: 

John Arve Hveding – Rogaland idrettskrets 

Trond Henry Blattmann – Agder idrettskrets 

 

Oversendelsesforslag: 

Forslagsstiller: Rogaland idrettskrets  

Idrettstinget støtter intensjonen i forslaget. Saken oversendes til idrettsstyret for videre 

behandling og vurdering med tanke implementering som midlertidig lovendring. 

 

 § 2-5 (7) – GENERELLE REGLER OM STEMMERETT, VALGBARHET, 

FORSLAGSRETT MV.  

Forslagsstiller:  

 

Idrettsstyret 

 

Lovendringsforslag:  

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 
§ 2-5 Generelle regler om stemmerett, 
valgbarhet, forslagsrett mv. 
 
(7) Styrer i særforbund og idrettskretser 
skal ha minst ett styremedlem som på 
valgtidspunktet var under 26 år. 

 

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

(7) Både Styrer styret og valgkomiteen i 
særforbund og idrettskretser skal ha 
minst ett styremedlem som pr. 31. 
desember det år valget avholdes på 
valgtidspunktet er var under fylte 26 år.  

Votering:  

For: 82 (50,3%) Mot: 81 (49,7%).  

Forslagsstillers oversendelsesforslag ble vedtatt. 
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Følgende hadde ordet i saken: 

Sondre Sande Gullord – Idrettsstyret 

 § 2-6 (1) – VALGBARHET OG REPRESENTASJONSRETT FOR 

ARBEIDSTAKER OG OPPDRAGSTAKER 

Forslagsstiller:  

Norges Tennisforbund 

Lovendringsforslag: 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 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 %, eller  

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre 

ytelser fra et organisasjonsledd i løpet av 

et kalenderår.  

  

 

§ 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 %, eller 

b) mottar samlet mer enn 1 G i 

lønn/andre ytelser fra ett eller flere 

organisasjonsledd i løpet av et 

kalenderår.  

Følgende hadde ordet i saken: 

Lars Gjerdåker – Norges Tennisforbund 

  

Votering: 

For: 148 (90,8%) Mot: 15 (9,2%). Forslaget ble vedtatt. 

Votering: 

For: 34 (21,1%) Mot: 127 (78,9%). Forslaget ble ikke vedtatt. 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-17-6-og-17-7--2-6-og-2-7-norges-tennisforbund.pdf
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 § 2-7 – VALGBARHET OG REPRESENTASJONSRETT FOR ANDRE 

PERSONER MED TILKNYTNING TIL ORGANISASJONSLEDD 

Forslagsstiller:  

Norges Tennisforbund 

Lovendringsforslag: 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 2-7 Valgbarhet og representasjonsrett 

for andre personer med tilknytning til 

organisasjonsledd  

(1) En person som har 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 økonomisk særinteresse som nevnt i 

første setning. Begrensningen gjelder 

ikke for styremedlem oppnevnt av 

organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en 

slik økonomisk 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 

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 økonomisk 

særinteresse i driften av flere 

organisasjonsleddet som samlet 

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 økonomisk 

særinteresse som nevnt i første setning. 

Begrensningen gjelder ikke for 

styremedlem oppnevnt av 

organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får 

en slik økonomisk 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 bestemmelsen anses som ikke 

valgt eller oppnevnt. 

 

Votering: 

For: 27 (16,6%) Mot: 136 (83,4%). Forslaget ble ikke vedtatt. 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-17-6-og-17-7--2-6-og-2-7-norges-tennisforbund.pdf
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 § 2-7 – VALGBARHET OG REPRESENTASJONSRETT FOR ANDRE 

PERSONER MED TILKNYTNING TIL ORGANISASJONSLEDD 

Forslagsstiller:  

Møre og Romsdal idrettskrets 

Lovendringsforslag:  

 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 2-7 Valgbarhet og 

representasjonsrett for andre personer 

med tilknytning til organisasjonsledd 

 

(1) En person som har 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 økonomisk særinteresse som nevnt 

i første setning. Begrensningen gjelder 

ikke for styremedlem oppnevnt av 

organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får 

en slik økonomisk 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 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.  

 

§ 2-7 § 13-3 Valgbarhet og 

representasjonsrett for personer 

med økonomisk særinteresse til 

organisasjonsledd 

(1) En person som har 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 økonomisk særinteresse som nevnt i 

første setning. Begrensningen gjelder 

ikke for styremedlem oppnevnt av 

organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får 

en slik økonomisk 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 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.  

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-17-8--2-7-more-og-romsdal-idrettskrets-2021.pdf
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(3) Idrettsstyret kan, når det foreligger 

særlige forhold, gi dispensasjon fra 

bestemmelsen for et valg/oppnevning. 

(3) Idrettsstyret kan, når det foreligger 

særlige forhold, gi dispensasjon fra 

bestemmelsen for et valg/oppnevning. 

Følgende hadde ordet i saken: 

Kåre Sæter – Møre og Romsdal idrettskrets 

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

 § 2-12 – KONTROLLUTVALG  

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Lovendringsforslag:  

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 2-12 Kontrollutvalg 

(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 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, avgi en 
beretning til årsmøte/ting og foreta 
regnskapsrevisjon, med mindre 
organisasjonsleddet har engasjert 
revisor. I så fall skal utvalget minst ha et 

 
§ 2-12 Kontrollutvalg 

(1) Alle organisasjonsledd skal velge et 
kontrollutvalg med minst to 
medlemmer og 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 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, avgi 
en beretning til årsmøte/ting og foreta 
regnskapsrevisjon, med mindre 
organisasjonsleddet har engasjert 
revisor. I så fall skal utvalget minst ha 
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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.  

et årlig møte med revisor, og kan ved 
behov engasjere revisor for å utføre de 
revisjonsoppgaver utvalget finner 
nødvendig.  

(2) Kontrollutvalget skal kontrollere at 
styret utfører de oppgaver styret er 
tillagt etter organisasjonsleddets lov.  

(3) Kontrollutvalget avgir beretning til 
årsmøtet/tinget. Beretningen skal 
inneholde en beskrivelse av 
kontrollutvalgets arbeid i årsmøte-
/tingperioden, samt utvalgets 
konklusjon på om styret har utført de 
oppgaver det er tillagt etter loven, jf. 
(2).  

(3) (4) 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. 

(5) Kontrollutvalget skal forelegges alle 
forslag til vedtak som skal behandles på 
årsmøte/ting, og kan avgi en uttalelse 
til forslagene dersom utvalget finner det 
nødvendig. 

(6) Kontrollutvalg i organisasjonsledd 
som ikke har engasjert revisor, skal 
foreta regnskapsrevisjon.  

(7) 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 
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måte er uforenlig med utvalgets 
oppgaver. 

(8) Idrettsstyret kan gi nærmere 
bestemmelser om kontrollutvalg i NIFs 
organisasjonsledd.  

 

Følgende hadde ordet i saken: 

Sondre Sande Gullord – Idrettsstyret 

Erik Bruun – Norges Skiforbund 

 

 § 2-12 (1) - KONTROLLUTVALG 

Forslagsstiller:  

Innlandet idrettskrets 

Lovendringsforslag:  

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 2-12 Kontrollutvalg 

(1) Alle organisasjonsledd skal velge et 

kontrollutvalg med minst to medlemmer 

og minst ett varamedlem.  

 

 

§ 2-12 Kontrollutvalg 

(1) Alle organisasjonsledd skal velge et 

kontrollutvalg med leder, minst ett 

medlem og minst ett varamedlem. 

Følgende hadde ordet i saken: 

Jannicke Stenberg Mykkestue – Innlandet idrettskrets 

 

 

 

 

Votering: 

For: 154 (93,9%) Mot: 10 (6,1%). Forslaget ble vedtatt. 

Votering: 

For: 152 (95%) Mot 8 (5%). Forslaget ble vedtatt. 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-17-10--2-12-1-innlandet-idrettskrets.pdf
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 § 2-13 (4) - BUDSJETT 

Forslagsstiller:  

Viken idrettskrets 

Lovendringsforslag: 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 2-13 Budsjett 

(4) Det vedtatte budsjettet bør fremkomme  

i egen kolonne når årsregnskapet  

fremlegges. 

 

§ 2-13 Budsjett 

(4) Det vedtatte budsjettet bør 

fremkomme i egen kolonne når 

årsregnskapet fremlegges. 

Følgende hadde ordet i saken: 

Turid Williksen – Valgkomiteen 

Turid Williksen fra valgkomiteen ba tinget om talerett på vegne av Viken idrettskrets. Dette ble 

akseptert av tinget. 

 

 

 § 2-15 – HØYESTE MYNDIGHET  

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Lovendringsforslag:  

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 2-15 Høyeste myndighet 

Årsmøte/ting er organisasjonsleddets 

høyeste myndighet. Mellom 

 

§ 2-15 Høyeste myndighet 

Årsmøter/ting 

(1) Årsmøte/ting er 

organisasjonsleddets høyeste 

Votering: 

For: 154 (93,3%) Mot: 11 (6,7%). Forslaget ble vedtatt. 

 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-17-11-2-13-4---budsjett-i-arsregnskap-viken-ik.pdf
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årsmøtene/tingene er styret høyeste 

myndighet. 

 

myndighet. Mellom årsmøtene/tingene 

er styret høyeste myndighet.  

(2) Årsmøter/ting kan avholdes fysisk, 

digitalt eller en kombinasjon, der 

medlemmene/representantene selv 

velger deltakelsesform. Idrettsstyret 

kan gi nærmere bestemmelser om 

gjennomføringen av årsmøter/ting.  

 

Følgende hadde ordet i saken: 

Erik Unaas – Idrettsstyret 

Kåre Sæter – Møre og Romsdal idrettskrets 

John Arve Hveding – Rogaland idrettskrets 

 

 

 § 2-15 – HØYESTE MYNDIGHET 

Forslagsstiller:  

Rogaland idrettskrets 

Lovendringsforslag: 

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.  

Årsmøter/ting kan avholdes som fysisk 

årsmøte/ting, som digitalt årsmøte/ting 

eller en kombinasjon der medlemmene 

selv velger deltakelsesform. 

Idrettsstyret får fullmakt til å utarbeide instruks med nødvendige krav og spesifikasjoner til 

gjennomføring av digitale årsmøter/ting.  

Votering: 

For: 162 (99,5%) Mot: 1 (0,6%). Forslaget ble vedtatt med umiddelbar 

ikrafttredelse. 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-17-13--2-15-digitale-arsmoter-rogaland-idrettskrets.pdf
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Forslaget ble foreslått trukket av forslagsstiller. Dette ble akseptert av tinget. 

 NY § 2-17 – FYSISKE OG DIGITAL ÅRSMØTER/TING  

Forslagsstiller:  

Møre og Romsdal idrettskrets 

Lovendringsforslag:  

EKSISTERENDE ORDLYD  NY ORDLYD  

  § 2-17 Fysiske og digitale 

årsmøter/ting  

Årsmøte/ting i alle organisasjonsledd 

kan avholdes som fysisk årsmøte/ting, 

som digitalt årsmøte/ting, eller en 

kombinasjon der 

medlemmene/representantene selv 

velger deltakelsesform. 

 

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

 § 3-2 - REPRESENTASJON 

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Lovendringsforslag:  

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,  

 

§ 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,  

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-17-14--2-17-more-og-romsdal-idrettskrets-2021.pdf
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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.   

Videre møter uten stemmerett  

e) lovutvalgets medlemmer, 

f) lederne i de faste utvalg,  

g) kontrollkomiteens medlemmer,  

h) valgkomiteens medlemmer,  

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, eventuelt 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.   

Videre møter uten stemmerett  

e) lovutvalgets medlemmer, 

f) lederne i de faste utvalg,  
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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. 

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. 

 Følgende hadde ordet i saken:  

Sondre Sande Gullord – Idrettsstyret 

 § 3-3 - INNKALLING 

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Lovendringsforslag:  

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.  

(3) 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) 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. Forslag kan endres, 
trekkes eller slås sammen med andre 
innkomne forslag innen 10 uker før 
tinget.   

(3) Fullstendig sakliste og andre 
nødvendige saksdokumenter med 
forslag må av Idrettsstyret være sendt ut 
eller tilgjengeliggjort senest innen 1 
måned før Idrettstinget avholdes. 

 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Følgende hadde ordet i saken: 

Sondre Sande Gullord – Idrettsstyret 

 

 § 3-4 – IDRETTSTINGETS OPPGAVER 

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Lovendringsforslag: 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 3-4 Idrettstingets oppgaver 

(1) Idrettstinget skal:  

 

(..) 

t) 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.  

 

§ 3-4 Idrettstingets oppgaver 

(1) Idrettstinget skal:  

(..) 

t) 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 medlemmer av Idrettsstyret 

skal pr. 31 desember det år ved valget 

Votering: 

For: 164 (99,4%) Mot: 1 (0,6%). Forslaget ble vedtatt. 
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Minst to 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.  

u) velge:  

- kontrollutvalg 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 minst 6 medlemmer. Leder 

og nestleder skal være jurister og ha 

domstolserfaring. Et flertall av 

medlemmene skal være jurister,  

- appellutvalg bestående av leder, 

nestleder og minst 4 medlemmer. Leder 

og nestleder skal være jurister og ha 

domstolserfaring. Et flertall av de 

øvrige medlemmer skal være jurister,  

- 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. 

avholdes være under fylte 26 år eller 

yngre. Et flertall av Idrettsstyrets 

medlemmer skal representere de 

olympiske idretter.  

Presidenten og visepresidentene velges 

enkeltvis. De øvrige styremedlemmene 

velges samlet.  

u) velge:  

- kontrollutvalg 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 minst 6 medlemmer. Leder 

og nestleder skal være jurister og ha 

domstolserfaring. Et flertall av 

medlemmene skal være jurister,  

- appellutvalg bestående av leder, 

nestleder og minst 4 medlemmer. Leder 

og nestleder skal være jurister og ha 

domstolserfaring. Et flertall av de 

øvrige medlemmer skal være jurister,  

- valgkomité med leder, og nestleder 

personlig varamedlem, 6 8 medlemmer 

og 4 2 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. 

Minst ett medlem av valgkomiteen skal 

pr. 31 desember det år valget avholdes 

være under fylte 26 år. Valgkomiteen 

velges for 4 år, med overlappende 

valgperioder, slik at leder, 4 

medlemmer og 1 varamedlem velges på 

samme ting. Første gang velges leder, 4 

medlemmer og 1 varamedlem for 2 år, 

og nestleder, 4 medlemmer og 1 

varamedlem velges for 4 år. Halvparten 

av medlemmene som velges skal være 

innstilt etter forslag fra idrettskretser 
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og halvparten etter forslag fra 

særforbund,   

- kompensasjonskomité med leder og 2 

medlemmer, 

- etisk råd med leder, nestleder og 3 

medlemmer. Det etiske rådet velges for 

4 år, 

- påtalenemnd med leder, nestleder og 

minst 3 medlemmer. Samtlige skal være 

jurister.  

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 

  

Følgende hadde ordet i saken: 

Erik Unaas - Idrettsstyret 

Turid Williksen – Valgkomiteen  

Pål Thomassen – Viken idrettskrets 

Grethe Fossli – Valgkomiteen 

Bodil Kristine Høstmælingen – Lovutvalget 

 

Turid Williksen fra valgkomiteen ba tinget om talerett på vegne av Viken idrettskrets. Dette ble 

akseptert av tinget. 

 

Grethe Fossli fra valgkomiteen opplyste tinget om at valgkomiteen kun vil fremme 

lederkandidater til etisk råd og påtalenemnd, og at resten av valget utsettes til det 

ekstraordinære tinget. 

 

Erik Unaas fra Idrettsstyret opplyste tinget om en skrivefeil i forslaget bokstav u, strekpunkt 7. 

Ordet «minst» skal tilføres i forslaget. 

 

Endringsforslag 

 

Forslagsstiller: Viken idrettskrets 

 

§ 3-4 (1) u) 5. tankestrek:  

-valgkomite med leder, nestleder, 8 medlemmer og 2 varamedlemmer. Minst ett medlem av 

valgkomiteen skal pr. 31. desember det år valget avholdes være under fylte 26 år. Valgkomiteen 

velges for 4 år, men overlappende valgperioder, slik at leder, nestleder, 3 medlemmer og 1 

varamedlem velges på samme ting. Første gang velges leder, nestleder, 3 medlemmer og 1 

varamedlem for 2 år, og 5 medlemmer og 1 varamedlem velges for 4 år. Halvparten av 
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medlemmene som velges skal være innstilt etter forslag fra idrettskretser og halvparten etter 

forslag fra særforbund, 

 

Endringsforslaget ble foreslått trukket av forslagsstiller. Dette ble akseptert av 

tinget. 

 

 

 

 

 § 4-2 – SAMMENSETNING. VEDTAKSFØRHET 

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Lovendringsforslag:  

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 4-2 Sammensetning. Vedtaksførhet  

(1) Idrettsstyret består av: 

- president,  

- 1. og 2. visepresident,  

- 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 to medlemmer 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. 

 

 

§ 4-2 Sammensetning. Vedtaksførhet 

(1) Idrettsstyret består av: 

- president, 

- 1. og 2. visepresident, 

- 8 styremedlemmer, 

- IOCs representant(er) i Norge, 

- norske styremedlemmer i IPC 

nominert av NIF, 

- 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 to medlemmer av 

Idrettsstyret skal pr. 31 desember det år 

ved valget avholdes være under fylte 26 

år eller yngre. 

Votering: 

For: 163 (98,8%) Mot: 2 (1,2%). Forslaget fra Idrettsstyret ble vedtatt 

med umiddelbar ikrafttredelse. 
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(5) Presidenten eller den/de Idrettsstyret gir 

fullmakt, representerer og tegner for NIF.  

 

(3) Styret er vedtaksført når et flertall 

av medlemmene møter. 

(4) Ved behandling av olympiske saker 

skal flertallet representere de olympiske 

idretter. 

(5) Idrettsstyret Presidenten eller 

den/de Idrettsstyret gir fullmakt, 

representerer og tegner for NIF. 

Følgende hadde ordet i saken: 

Erik Unaas - Idrettsstyret 

Anne Lise Bratsberg - Trøndelag idrettskrets 

Erik Hansen - Norges Bandyforbund 

Jan Hendrik Parmann - Norges Basketballforbund  

Bodil Kristine Høstmælingen – Lovutvalget 

 

Endringsforslag 

Forslagsstiller: Trøndelag idrettskrets 

(2) ledd strykes. 

Endringsforslaget ble trukket av forslagsstiller. Dette ble akseptert av tinget. 

 

 

 

 § 4-6 – UTVALG OG KOMITEER 

Forslagsstiller:  
 
Idrettsstyret 
 
Lovendringsforslag: 
 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 4-6 Utvalg og komiteer 

 

§ 4-6 Utvalg og komiteer 

Votering: 

For: 152 (95,6%) Mot: 7 (4,4%). Forslaget fra Idrettsstyret ble vedtatt 

med umiddelbar ikrafttredelse. 
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(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. 

(3) Kontrollutvalget 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. 

(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. 

(3) Kontrollutvalget skal utføre sitt 

arbeid i henhold til bestemmelsene i § 

2-12 og avgir sin beretning til 

Idrettstinget. Utvalget arbeider i 

henhold til instruks vedtatt av 

Idrettstinget.  

(4) NIFs domsutvalg og NIFs 

appellutvalg Doms- og appellutvalg 

arbeider i henhold til bestemmelsene i 

kapitlene 11 og 12 og regler med 

hjemmel i disse, og er ikke underlagt de 

styrende Idrettstinget eller tingvalgte 

organers instruksjonsmyndighet. 

(5) 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.   

 (6) NIFs kompensasjonskomité skal 

fastsette honorar for Idrettspresident 

og visepresidenter, samt styrehonorar. 

Kompensasjonskomiteen arbeider etter 

instruks vedtatt av Idrettstinget, 

 
(7) NIFs etiske råd skal utrede etiske 

problemstillinger som 
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organisasjonsledd ønsker belyst. Rådet 

har også som oppgave å forvalte NIFs 

etiske leveregler og gi råd til 

prioriteringer i organisasjonens etiske 

arbeid. Det etiske rådet arbeider etter 

en instruks vedtatt av Idrettstinget. 

(8) NIFs påtalenemnd skal utføre sitt 

arbeid i henhold til § 11-12, og kan ikke 

instrueres av Idrettstinget eller 

tingvalgte organer i påtalemessige 

spørsmål.  

Følgende hadde ordet i saken: 

Dirigentene på vegne av Idrettsstyret. 

Roar Bogerud - Viken idrettskrets (til forretningsorden) 

 

 § 5-9 – IDRETTSKRETSTINGETS OPPGAVER 

Forslagsstiller:  
 
Innlandet idrettskrets 
 
Lovendringsforslag: 
 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 5-9 Idrettskretstingets oppgaver 

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 

 

§ 5-9 Idrettskretstingets oppgaver 

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 minst 2 
medlemmer og minst en 

Votering: 

For: 158 (98,8%) Mot: 2 (1,2%) Forslaget ble vedtatt med umiddelbar 

ikrafttredelse. For (7) og (8) beslutter Idrettsstyret 

ikrafttredelsestidspunkt, senest 01.01.2022. 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-17-20--5-9-1-innlandet-idrettskrets.pdf
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med en vararepresentant for neste 
idrettskretsting. 

vararepresentant for neste 
idrettskretsting. 

 

Følgende hadde ordet i saken: 

Turid Williksen – Valgkomiteen 

Alexander Eriksson – Innlandet idrettskrets 

Lars Trælvik – Oslo idrettskrets (til forretningsorden) 

 

Turid Williksen fra valgkomiteen ba tinget om talerett på vegne av Viken idrettskrets. Dette ble 

akseptert av tinget. 

 

 § 5-9 – IDRETTSKRETSTINGETS OPPGAVER 

Forslagsstiller:  
 
Viken idrettskrets 
 
Lovendringsforslag: 
 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 5-9 Idrettskretstingets oppgaver 

(1) Idrettskretstinget skal: 
(…) 

i) foreta følgende valg:  
- valgkomité med leder og 2 medlemmer 
med en vararepresentant for neste 
idrettskretsting. 

 

§ 5-9 Idrettskretstingets oppgaver 

(1) Idrettskretstinget skal: 
(…) 

i) foreta følgende valg:  
- valgkomité med leder og 2[antall 
(minst to)] medlemmer med en 
vararepresentant og [antall (minst 
ett)] varamedlem(mer) for neste 
idrettskretsting. 

 

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

Votering: 

For: 157 (98,1%) Mot: 3(1,9%). Forslaget ble vedtatt. 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-17-21--5-9-1-i-og-lovnorm-for-ik-4-14-e---antall-i-ik-valgkomite.pdf
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 § 6-3 – OPPTAK AV SÆRFORBUND, NYE IDRETTER OG NAVNEENDRING 

Forslagsstiller:  
 
Idrettsstyret 
 
Lovendringsforslag: 
 
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 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.  
 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
 
Sondre Sande Gullord – Idrettsstyret  

  
§ 6-3 Opptak av særforbund, nye idretter og 
navneendring  
 
Opptak av særforbund skjer på Idrettstinget, jf.  
§ 3-4 (1) p, etter kriterier fastsatt av 
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 
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.  

 

 § 8-1 - OPPRETTELSE OG ORGANISASJON 

Forslagsstiller:  

Nordland idrettskrets 

Lovendringsforslag: 
 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 8-1 Opprettelse og organisasjon 

 

§ 8-1 Opprettelse og organisasjon  

Votering: 

For: 154 (99,4%) Mot: 1 (0,6%). Forslaget ble vedtatt. 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-17-23--8-1-opprettelse-og-organisasjon---endring-nordland-ik.pdf
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Idrettsråd opprettes, sammenslås og 

oppløses av idrettskretsen, som også 

fastsetter idrettsrådets grenser.  

Beslutningen fattes av idrettskretsens 

styrende organer ved flertallsavgjørelse.  

Alle idrettslag skal være tilsluttet et 

idrettsråd. 

Idrettsråd opprettes, sammenslås og 

oppløses av idrettskretsen, som også 

fastsetter idrettsrådets grenser. 

Beslutningen fattes av 

idrettskretsens styrende organer ved 

flertallsavgjørelse. Alle idrettslag 

skal være tilsluttet et idrettsråd. I 

alle kommuner med mer enn tre 

idrettslag skal idrettslagene være 

tilsluttet et idrettsråd. 

Følgende hadde ordet i saken: 

Reinert Aarseth – Nordland idrettskrets. 

 

 

 § 8-2 - OPPGAVER 

Forslagsstiller:  
 
Møre og Romsdal idrettskrets 
 
Lovendringsforslag: 
 

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,  

 

§ 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,  

Votering: 

For: 150 (94,9%) Mot: 8 (5,1%). Forslaget ble vedtatt. 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-17-24--8-2-more-og-romsdal-idrettskrets-2021.pdf
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- 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. 

(4) Alle saker som er av felles interesse 

for idretten skal sendes til kommunen 

gjennom idrettsrådet. 

- dokumentere og synliggjøre idrettens 

lokale omfang samt utvikle lokale 

idrettspolitiske handlingsprogram,  

- være en møteplass og utviklingsarena i 

skjæringspunktet mellom offentlig og 

frivillig virke. 

- fastsette tildelingskriterier for LAM 

basert på KUDs kriterier, NIFs krav og 

anbefalinger, samt lokale forhold.  

 (3) Idrettsrådet skal være et 

idrettspolitisk organisasjonsledd med 

oppgaver primært på lokalt nivå. 

(4) Alle saker som er av felles interesse 

for idretten skal sendes til kommunen 

gjennom idrettsrådet. 

Følgende hadde ordet i saken: 

Kåre Sæter – Møre og Romsdal idrettskrets 

Hedi-Anne Birkeland - Oslo idrettskrets 

Bodil Kristine Høstmælingen (til forretningsorden) 

Roar Bogerud – Viken idrettskrets (til forretningsorden) 

Anne-Lise Bratsberg - Trøndelag idrettskrets (til forretningsorden) 

Lars Trælvik – Oslo idrettskrets (til forretningsorden) 

Terje Svendsen – Norges Fotballforbund (til forretningsorden) 

Siri Barfod – Norges Hundekjørerforbund (til forretningsorden) 

Kåre Geir Lio – Norges Håndballforbund (til forretningsorden) 

Trond Henry Blattmann – Agder idrettskrets (til forretningsorden) 

Anne-Lise Bratsberg – Trøndelag idrettskrets (til forretningsorden) 

 

Endringsforslag 

 

Forslagstiller: Oslo idrettskrets  

 

2 avsnitt siste strekpunkt: 

Fastsette tilleggskriterier for offentlige midler i samsvar med de krav som er gitt i tilskudds 
giver. 

Endringsforslaget ble trukket av forslagsstiller. Dette ble akseptert av tinget. 

  
Votering: 

For: 143 (89,9%) Mot: 16 (10,1%). Forslaget fra Møre og Romsdal 

idrettskrets ble vedtatt. 
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 § 8-2 - OPPGAVER 

Forslagsstiller:  
 
Idrettsstyret 
 
Lovendringsforslag: 
 

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. 

(4) Alle saker som er av felles interesse 

for idretten skal sendes til kommunen 

gjennom idrettsrådet. 

 

§ 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. Idrettsrådet skal være et 

idrettspolitisk organisasjonsledd med 

oppgaver primært på kommunalt og 

interkommunalt nivå.  

 

(2) Idrettsrådet skal: 

- styrke idrettens rolle og rammevilkår i 

lokalsamfunnet,  

-foreta prioriteringer på vegne av 

idrettslagene, og utarbeide langsiktige 

prioriteringsliste for bygging av idretts- 

og nærmiljøanlegg,  

- 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. 

(3) Idrettsrådet bør synliggjøre 
idrettens lokale omfang, samt utvikle 
lokale idrettspolitiske 
handlingsprogram basert på overordnet 
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rammeverk og lokale behov.  
 
(4) Alle saker som er av felles interesse 

for idretten skal sendes til kommunen 

gjennom idrettsrådet. 

 

Følgende hadde ordet i saken: 

Erik Unaas – Idrettsstyret 

 § 10-2 (2) – UTMELDING – IDRETTSLAGETS TAP AV MEDLEMSKAP 

Forslagsstiller:  
 
Idrettsstyret 
 
Lovendringsforslag: 
 

 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 skal tilfaller idrettslagets 

eiendeler opparbeidet som en direkte 

følge av idrettslagets medlemskap i 

NIF, tilfalle et formål godkjent av 

Idrettsstyret. eller den Idrettsstyret gir 

fullmakt hvis det er ytet offentlig 

støtte/spillemidler til disse eiendeler. 

Ved oppløsning eller annet opphør, 

tilfaller idrettslagets overskytende 

midler etter avvikling et formål 

godkjent av Idrettsstyret.  

 

Forslaget ble foreslått utsatt til det ekstraordinære tinget. Dette ble akseptert av 

tinget.  

Votering: 

For: 157 (97,5%) Mot: 4 (2,5%). Forslaget ble vedtatt. 

 



 

 

 

PROTOKOLL IDRETTSTINGET 2021 

 

49 PROTOKOLL  

 § 10-2 (2) - UTMELDING – IDRETTSLAGETS TAP AV MEDLEMSKAP 

Forslagsstiller:  
 
Norges Seilforbund 
 
Lovendringsforslag: 

 

 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 eiendeler. 

Forslaget ble foreslått utsatt til det ekstraordinære tinget. Dette ble akseptert av 

tinget. 

 § 10-6 – UTMELDING – TAP/FRATAKELSE AV MEDLEMSKAP I IDRETTSLAG 

Forslagsstiller:  
 
Møre og Romsdal idrettskrets 
 
Lovendringsforslag: 
 

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 

 

§ 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 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-17-27--10--2-2---norges-seilforbund.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-17-28--10-6-more-og-romsdal-idrettskrets-2021.pdf
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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. 

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 utsatt til det ekstraordinære tinget. Dette ble akseptert av 

tinget.  

  



 

 

 

PROTOKOLL IDRETTSTINGET 2021 

 

51 PROTOKOLL  

 § 10-7 - IDRETTSLAGSALLIANSE 

Forslagsstiller:  
 
Rogaland idrettskrets 
 
Lovendringsforslag: 
 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 10-7 Idrettslagsallianse 

(1) En idrettslagsallianse kan opprettes 

der det foreligger en særskilt grunn 

knyttet til organisering av idretten i 

laget. Alliansen skal bestå av et 

allianseidrettslag og ett eller flere 

idrettslag. Alliansen kan ikke bestå av 

mer enn ett idrettslag innen hver 

særidrett.  

(2) Allianseidrettslaget og idrettslag(ene) 

må ha som formål å drive idrett 

organisert i NIF.  

(3) Idrettslag i idrettslagsalliansen kan 

ikke drive mer enn én særidrett.  

(4) Idrettslag i en idrettslagsallianse 

plikter å benytte samme navn og logo 

som allianseidrettslaget, i tillegg til 

angivelse av drett, og er i den forbindelse 

bundet av allianseidrettslagets lov og 

vedtak. Medlemmer i idrettslagene 

plikter å inneha medlemskap også i 

allianseidrettslaget.  

(5) Etablering av en idrettslagsallianse 

samt opprettelse av nye idrettslag i 

alliansen krever samtykke fra 

Idrettsstyret.  

(6) Oppløsning av en idrettslagsallianse 

med påfølgende sammenslutning av 

allianseidrettslaget og idrettslag(ene) til 

et ordinært idrettslag, krever vedtak med 

 

§ 10-7 Idrettslagsallianse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-17-29--10-7-allianseidrettslag-rogaland-idrettskrets.pdf
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2/3 flertall på berørte årsmøter. 

Sammenslutning av allianseidrettslaget 

med ett eller flere idrettslag i 

idrettslagsalliansen uten oppløsning av 

idrettslagsalliansen krever vedtak med 

2/3 flertall på berørte årsmøter. 

Idrettslag i en idrettslagsallianse har ikke 

adgang til å tre ut av idrettslagsalliansen.  

(7) Idrettsstyret kan i særlige tilfeller gi 

dispensasjon fra bestemmelsens første 

ledd. Før vedtak fattes skal Idrettsstyret 

innhente uttalelse fra vedkommende 

særforbund. Idrettsstyret kan gi forskrift 

til bestemmelsen, og kan delegere sin 

myndighet etter denne bestemmelse. 

 

 

 

 

 

 

 

-idrettslag tilknyttet alliansen har rett 

til å oppnevne en person til styret i 

allianseidrettslaget. 

 

Forslaget ble foreslått utsatt til det ekstraordinære tinget. Dette ble akseptert av 

tinget. 

 § 11-4 – STRAFFBELAGTE HANDLINGER/UNNLATELSER 

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Lovendringsforslag: 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 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,  

 

§ 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,  
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c) bryter de særlige bestemmelsene om 

manipulering av idrettskonkurranser i § 

11-20-3,  

d) begår økonomiske misligheter, betaler, 

lar betale, tar imot eller inngår avtale om 

å ta imot godtgjørelse som er i strid med 

idrettens bestemmelser,  

e) gir uriktige eller villedende 

opplysninger eller forklaringer,  

f) arrangerer eller deltar i arrangement 

eller organisert trening med utelukket 

eller ekskludert idrettslag eller medlem av 

idrettslag tilsluttet NIF,  

g) ikke håndhever eller respekterer straff 

eller suspensjon gitt i medhold av 

straffebestemmelsene i kapittel 11 eller 

dopingbestemmelsene i kapittel 12,  

h) 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  

i) på annen måte opptrer slik at det klart 

kan skade idrettsarbeidet eller idrettens 

anseelse. 

(2) Ved tribunevold og andre alvorlige 

tilfeller av bråk og uorden i tilknytning til 

et idrettsarrangement, kan idrettslag og 

andre organisasjonsledd som har ansvar 

for eller deltar i arrangementet, ilegges 

straff uavhengig av om forholdet rammes 

av reglene foran og uten at det kan 

påvises skyld. 

c) bryter de særlige bestemmelsene om 

manipulering av idrettskonkurranser i § 

11-20-3,  

d) begår økonomiske misligheter, 

betaler, lar betale, tar imot eller inngår 

avtale om å ta imot godtgjørelse som er 

i strid med idrettens bestemmelser,  

e) gir uriktige eller villedende 

opplysninger eller forklaringer,  

f) arrangerer eller deltar i arrangement 

eller organisert trening med utelukket 

eller ekskludert idrettslag eller medlem 

av idrettslag tilsluttet NIF,  

g) ikke håndhever eller respekterer 

straff eller suspensjon gitt i medhold av 

straffebestemmelsene i kapittel 11, eller 

dopingbestemmelsene i kapittel 12 eller 

regelverk gitt med hjemmel i kapittel 

12,  

h) 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  

i) fremsetter diskriminerende eller 

hatefull ytring, bærer eller viser tekst 

eller symbol som er egnet til å true, 

forhåne, fremme hat, forfølgelse eller 

ringeakt overfor noen på grunnlag av 

hudfarge, nasjonal eller etnisk 

opprinnelse, religion, livssyn, seksuelle 

orientering, kjønn, kjønnsidentitet, 

kjønnsuttrykk eller 

funksjonsnedsettelse, 

j) unnlater umiddelbar bortvisning av 

person som overtrer bokstav i), eller 
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i k) på annen måte opptrer slik at det 

klart kan skade idrettsarbeidet eller 

idrettens anseelse. 

(2) Ved tribunevold, overtredelse av (1) 

bokstav i), og andre alvorlige tilfeller av 

bråk og uorden i tilknytning til et 

idrettsarrangement, kan idrettslag og 

andre organisasjonsledd som har 

ansvar for eller deltar i arrangementet, 

ilegges straff uavhengig av om forholdet 

rammes av reglene foran og uten at det 

kan påvises skyld. 

 

Følgende hadde ordet i saken: 

Astrid Strandbu – Idrettsstyret  

Pål Thomassen – Viken idrettskrets 

Øystein Sundelin - Oslo idrettskrets 

Kåre Sæter – Møre og Romsdal idrettskrets 

Trond Blattmann – Agder idrettskrets  

Endringsforslag 

Forslagsstiller: Viken idrettskrets. 

Viken idrettskrets foreslo å stryke bokstav j). Dette ble akseptert av Idrettsstyret.  

 

  § 11-12 - SAKSBEHANDLING 

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Lovendringsforslag:  

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 

 

§ 11-12 Saksbehandling  

 

§ 11-12 Saksbehandling 

Votering: 

For: 158 (98,7%) Mot: 2 (1,3%). Forslaget med forslagsstillers 

endringsforslag ble vedtatt med umiddelbar ikrafttredelse. 
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(1) Så vel enkeltperson som 

organisasjonsledd kan anmelde brudd på 

§ 11-4, men bare styret i idrettslag, 

idrettskrets, særkrets/region, 

særforbund og NIF kan reise straffesak 

(påtale forholdet). Særforbund kan 

etablere eget påtaleorgan med samtykke 

fra NIF.  

(2) Påtalebegjæring skal inngis skriftlig 

til vedkommende domsmyndighet så 

snart som mulig. Domsinstansen må 

først vurdere om den er inngitt til riktig 

instans. I motsatt fall videresendes 

påtalebegjæringen til rette 

vedkommende med underretning herom 

til vedkommende som innga 

påtalebegjæringen.  

 

(3) En påtalebegjæring kan helt eller 

delvis avvises av domsutvalget dersom 

utvalget enstemmig finner det klart at 

det ikke foreligger et reelt behov for en 

avgjørelse, påtalebegjæringen ikke har et 

fornuftig formål eller fremstår som 

åpenbart grunnløs. Beslutningen om å 

avvise en påtalebegjæring kan ankes, jf. § 

11-16.  

(4) Er mottakeren riktig instans, sendes 

påtalebegjæringen snarest mulig og 

senest innen 2 uker til den saken gjelder, 

som gis en svarfrist på minst 14 dager til 

å komme med sine bemerkninger til 

påtalebegjæringen. Vedkommende skal 

ved utsendelsen gjøres oppmerksom på 

at saken kan bli avgjort på grunnlag av 

påtalebegjæringen dersom svar ikke gis 

innen den fastsatte fristen.  

(5) Enhver sak skal avgjøres så raskt som 

mulig. Domsinstansen skal påse at saken 

under forberedelsen ikke forsinkes 

ugrunnet og kan i den forbindelse sette 

frister, avskjære bevis og foreta annen 

forberedende saksbehandling. Enhver 

(1) Så vel enkeltperson som 

organisasjonsledd kan anmelde brudd 

på § 11-4, men bare styret i idrettslag, 

idrettskrets, særkrets/region, 

særforbund og NIF kan reise straffesak 

(påtale forholdet). Særforbund kan 

etablere eget påtaleorgan med 

samtykke fra NIF. 

§ 11-12-1 Myndighet til å påtale og 

begjære suspensjon 

(1) Følgende har myndighet til å påtale 

og begjære suspensjon: 

a) Styrene i idrettslag, idrettskrets, 

særkrets/region, særforbund og NIF, 

b) NIFs påtalenemnd, jf. §11-12-2, etter 

anmodning om påtale fra styret i et 

organisasjonsledd, eller et medlem i et 

idrettslag i NIF 

c) påtaleorgan etablert av særforbund.  

(2) Andre kan ikke påtale eller begjære 

suspensjon, men kan anmode styret i et 

organisasjonsledd om å påtale eller 

begjære suspensjon. 

§ 11-12-2 NIFs påtalenemnd 

(1) Påtalenemnda kan fatte 
påtalemessige avgjørelser, begjære 

suspensjon og anke etter 
straffebestemmelsene i kapittel 11, og 
opptrer som part i eventuell sak for 
NIFs domsorganer.  

(2) Idrettsstyret gir nærmere 
saksbehandlingsregler for nemnda. 

§ 11-12-3 Påtale og 

suspensjonsbegjæring til NIFs 

domsutvalg 

(2) (1) Påtale og suspensjonsbegjæring 

skal inngis skriftlig til NIFs domsutvalg 

til vedkommende domsmyndighet så 

snart som mulig. Domsinstansen må 
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sak skal utredes nøye før den blir avgjort. 

Enhver part har rett til å kreve muntlig 

forhandling med mindre domsutvalget 

enstemmig finner at dette ikke er 

nødvendig. Dersom det tas opp muntlig 

forklaring av parter eller vitner, skal 

partene varsles og ha rett til å være til 

stede eventuelt sammen med rådgiver. 

Bare de bevis som foreligger i saken og 

som begge parter er gjort kjent med, kan 

legges til grunn for avgjørelsen. Enhver 

rimelig tvil skal komme den saken 

gjelder til gode.  

(6) Ingen i domsorganet kan være med 

på forberedelsen av saken eller 

avgjørelsen dersom vedkommende selv 

har interesse i saken, har inngitt 

anmeldelse eller påtalebegjæring, eller 

vært med på behandlingen av saken i 

lavere instans, på forhånd offentlig har 

gitt sin oppfatning av saken til kjenne 

eller det foreligger andre særlige grunner 

som er egnet til å svekke tilliten til 

dennes habilitet. 

(..) 

først vurdere om den er inngitt til riktig 

instans. I motsatt fall videresendes 

påtalebegjæringen til rette 

vedkommende med underretning 

herom til vedkommende som innga 

påtalebegjæringen.  

(3) (2) En påtale eller 

suspensjonsbegjæring kan helt eller 

delvis avvises av domsutvalget dersom 

utvalget de utvalgsmedlemmer som er 

satt til å behandle saken iht. (9), 

enstemmig finner at NIFs domsutvalg 

ikke er rett instans eller det klart at det 

ikke er påvist foreligger et reelt behov 

for en avgjørelse., påtalebegjæringen 

ikke har et fornuftig formål eller 

fremstår som åpenbart grunnløs. 

Beslutningen om avvisning å avvise en 

påtalebegjæring kan ankes, jf. § 11-16.  

(4) (3) Er mottakeren riktig instans, 

sendes påtalenbegjæringen snarest 

mulig og senest innen 2 uker til den 

saken gjelder, som gis en svarfrist på 

minst 14 dager til å komme med sine 

bemerkninger til påtalenbegjæringen. 

Vedkommende skal ved utsendelsen 

gjøres oppmerksom på at saken kan bli 

avgjort på grunnlag av 

påtalenbegjæringen dersom svar ikke 

gis innen den fastsatte fristen. 

(5) Enhver sak skal avgjøres så raskt 

som mulig. Domsinstansen skal påse at 

saken under forberedelsen ikke 

forsinkes ugrunnet og kan i den 

forbindelse sette frister, avskjære bevis 

og foreta annen forberedende 

saksbehandling. Enhver sak skal 

utredes nøye før den blir avgjort. 

Enhver part har rett til å kreve muntlig 

forhandling med mindre domsutvalget 

enstemmig finner at dette ikke er 

nødvendig. Dersom det tas opp muntlig 

forklaring av parter eller vitner, skal 

partene varsles og ha rett til å være til 
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stede eventuelt sammen med rådgiver. 

Bare de bevis som foreligger i saken og 

som begge parter er gjort kjent med, 

kan legges til grunn for avgjørelsen. 

Enhver rimelig tvil skal komme den 

saken gjelder til gode.  

(6) Ingen i domsorganet kan være med 

på forberedelsen av saken eller 

avgjørelsen dersom vedkommende selv 

har interesse i saken, har anmodet om 

påtale inngitt anmeldelse eller 

påtalebegjæring, eller vært med på 

behandlingen av saken i lavere instans, 

på forhånd offentlig har gitt sin 

oppfatning av saken til kjenne eller det 

foreligger andre særlige grunner som er 

egnet til å svekke tilliten til dennes 

habilitet. 

(..) 

 

Følgende hadde ordet i saken: 

Astrid Strandbu - Idrettsstyret 

Lars Trælvik – Oslo idrettskrets 

Anne Lise Bratsberg – Trøndelag idrettskrets 

Siri Barfod – Norges Hundekjørerforbund 

Linda Myrset Dønnem – Norges Svømmeforbund 

 

 

 

 NY § 11-12 - PÅTALENEMND  

Forslagsstiller:  
 
Oslo idrettskrets 
 
 
 

Votering: 

For: 160 (99,4%) Mot: 1 (0,6%). Forslaget ble vedtatt. Idrettsstyret 

beslutter ikrafttredelsestidspunkt, senest 01.01.2022. 

 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-17-32--11-12-patalenemd-i-nif---oslo-idrettskrets.pdf
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Lovendringsforslag: 
 

 EKSISTERENDE ORDLYD  NY ORDLYD   
  
§ 11-12 
(1) Påtalenemnd 

(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 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. 

 
 

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

 § 14-6 – BESTEMMELSER OM KONKURRANSEFORBUD 

Forslagsstiller:  
 
Idrettsstyret 
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Lovendringsforslag: 
 

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 utsatt til det ekstraordinære tinget. Dette ble akseptert av 

tinget. 

 VEDTAKELSE AV MIDLERTIDIGE ENDRINGER I KAPITTEL 12 – VEDTATT 

AV IDRETTSSTYRET I MØTE NR. 16 – SAK 137 

Forslagsstiller:  
 
Idrettsstyret 
 
Forslag til vedtak: 

Endringen i NIFs lov § 12-1 og etableringen av et nytt antidopingregelverk med hjemmel i NIFs 

lov § 12-1, vedtatt av Idrettsstyret i møte 16 sak 137, vedtas.  

 

 VEDTAKELSE AV MIDLERTIDIGE ENDRINGER I KAPITTEL 11 – VEDTATT 

AV IDRETTSSTYRET I MØTE NR. 20 – SAK 178 

Forslagsstiller:  
 
Idrettsstyret 
 
Forslag til vedtak: 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 



 

 

PROTOKOLL IDRETTSTINGET 2021 

 

60  

Endringene i NIFs lov kapittel 11, vedtatt av Idrettsstyret i møte 20 sak 178, vedtas.    

 

 

 § 2-4 KJØNNSFORDELING 

Forslagsstiller:   
 
Trøndelag idrettskrets 
 
Lovendringsforslag:   
 
Tillegg i § 2-4 – Generell dispensasjon for lag hvor medlemsmassen kun består av ett kjønn  
 
 
EKSISTERENDE ORDLYD  FORSLAG TIL TILLEGG  

  
 § 2-4 Kjønnsfordeling  
 
(5) Idrettsstyret kan, når det foreligger 
særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen for et valg/oppnevning.  

  
§ 2-4 Kjønnsfordeling 
 
 Idrettslag der 100 % av medlemsmassen 
er over 18 år, består av kun det ene 
kjønnet gis generell dispensasjon fra §2-4 
når det gjelder valg til tillitsverv på 
årsmøtet. Unntaket gjelder ikke 
representasjon til overordnet ledd.  

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

18 BEHANDLE FORSLAG OG SAKER  

 FORSLAG OM EKSTRAORDINÆRT TING 

Forslaget ble behandlet etter sak 7 på saklisten. 

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Forslag til vedtak: 

1. Det innkalles til et ekstraordinært idrettsting 16. oktober 2021 på Scandic Oslo Airport. 
2. Følgende saker behandles på det ekstraordinære tinget: 

  
Sak 16.1 Regler for opptak av særforbund 

Votering:  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-17-36--2-4-kjonnsfordeling.pdf
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Sak 16.2 Opptak av to nye særforbund 

Sak 16.3 Opptak av Norges E-sportforbund 

Sak 18.20  Utgreiing om det skal søkjast om å arrangere Special Olympics World 
Games vinter i Norge 

Sak 18.21 Arrangementsstrategi – idrett for utviklingshemmede 

Sak 18.22 Finansiering av idrettsråd 

Sak 18.23 Idrettskretsene som egen budsjettpost på spillemiddelsøknaden 

 

Følgende hadde ordet i saken: 

Berit Kjøll – Idrettsstyret 

 

 

 FULLMAKT TIL NIFS LOVUTVALG  

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Forslag til vedtak: 

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

Idrettstinget 2021, herunder foreta nødvendige språklige endringer, korreksjoner og nye 

kapittelinndelinger.  

Forslaget ble foreslått utsatt til det ekstraordinære tinget. Dette ble akseptert av 

tinget. 

 FULLMAKT TIL IDRETTSSTYRET – MIDLERTIDIGE LOVENDRINGER I 

KAPITTEL 11   

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Forslag til vedtak: 

1. Idrettsstyret skal, med hjemmel i § 1-5 (2), flytte ut kapittel 11 av NIFs lov og over i et 

eget regelverk. 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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2. Regelverk som flyttes ut av NIFs lov skal på høring hos særforbund og idrettskretser før 

vedtakelse av Idrettsstyret.    

 

Forslaget ble foreslått utsatt til det ekstraordinære tinget. Dette ble akseptert av 

tinget. 

 UTVALG FOR INNHENTING AV TILLEGGSINFORMASJON VEDR. 

BEHANDLING AV OPPTAK SOM SÆRFORBUND FRA NORGES E-

SPORTFORBUND  

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Forslag til vedtak: 

1. Det nedsettes et tingoppnevnt utvalg som skal identifisere de premisser som må avklares 

før et opptak som særforbund kan skje. Så som:  

• hvilke grener/spill/idretter som E-sportforbundet tar sikte på å tilby 

• hvordan rettighetene og eierskapet til egen idrett og til markeds- og 

medierettighetene skal reguleres  

• hvordan E-sportforbundet ser for seg samarbeidet med kommersielle tilbydere av e-

sportkonkurranser og plattformer for konkurransene forhold til anbefalte 

aldersgrenser i spillene  

• hvordan det Internasjonale e-sportforbundets forhold er og vil bli overfor de 

internasjonale idrettsorganisasjonene.  

 

2. Utvalget består av: Forslag fremmes på Idrettstinget av Idrettsstyret. 

 

Følgende hadde ordet i saken: 

Ole Jørstad – Idrettsstyret  

Idrettsstyret foreslo følgende medlemmer til utvalget:  

• Leder: fullmakt gis til Idrettsstyret (2021-2023)  

• Emilie Zachariassen Hansen  

• Mats Theie Bretvik  

• Eystein Stokstad  

• Robert André Teikari  

• Tina Thorsen  

• Per Tøien 
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 INSTRUKS FOR NIFS VALGKOMITÉ  

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Forslag til instruks: 

INSTRUKS FOR NIFS VALGKOMITÉ 
 
Valgkomiteens oppgave er å legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges 
av Idrettstinget, med unntak av kandidater til valgkomiteen, jf. NIFs lov § 2-18 og § 3-4 t) og u). 
 
1. Innledende arbeid 
 
Så snart valgkomiteen er valgt, skal leder innkalle til et møte for planlegging av valgkomiteens 
arbeid, arbeidsform og fastsettelse av en tidsplan. 
 
2.  Møter 

 
Møter i valgkomiteen avholdes med den frekvens, og på den måten, komiteen selv anser 
hensiktsmessig. 
 
Det skal føres referater fra møtene, der det fremgår at komiteen har vurdert medlemmenes 
habilitet.  
 
Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling ved eventuelt forfall fra faste medlemmer.  
 
3.  Deltakelse på møteplasser  
 
Valgkomiteen skal blant annet delta på NIFs ledermøter og andre møteplasser for øverste 
tillitsvalgte i organisasjonen, for å høre organisasjonen om deres forventninger til nytt 
idrettsstyre, orientere om hvilken prosess valgkomiteen legger opp til og status i arbeidet.  
 
4.  Henvendelse til de tillitsvalgte i NIF 
 
Valgkomiteen skal kontakte alle tillitsvalgte for å avklare om de ønsker å ta gjenvalg for samme, 

eller annet verv, i neste tingperiode, med svarfrist senest 1. november året før Idrettstinget.   

5.  Forslag på kandidater 
 
Valgkomiteen skal rette henvendelse til idrettskretser, særforbund og øvrige organisasjonsledd 
og be om forslag til kandidater til alle verv som skal velges på Idrettstinget, med unntak for 
kandidater til valgkomiteen, med svarfrist innen 1. januar. I henvendelsen skal valgkomiteen angi 

Votering: 

Forslag til mandat og sammensetning av utvalget ble enstemmig 

vedtatt. 
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hvilke tillitsvalgte som har ønsket gjenvalg. Komiteen kan på fritt grunnlag også vurdere andre 
kandidater enn de som er foreslått. 
 
Valgkomiteen skal utarbeide et kandidatskjema som forslagsstillere og kandidater skal fylle ut. 
Skjemaet skal blant annet inneholde opplysninger om valgbarhet etter NIFs lov, eventuelle 
økonomiske særinteresser, bindinger/habilitetsutfordringer og andre opplysninger som 
valgkomiteen bør bli kjent med. I kandidatskjemaet skal det også oppgis hvilken eventuell 
profesjonell og organisert bistand en kandidat har anvendt, betalt eller i form av tjenesteytelser. 
 
Medlem av valgkomiteen som selv blir kandidat til verv, plikter etter NIFs lov å tre ut av 
valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at 
vedkommende ikke er aktuell for vervet.  
 
6. Vurdering av kandidatene og sammensetning av de tingvalgte organene 
 
Valgkomiteen skal vurdere om kandidaten er egnet for vervet, dvs. om kandidaten har den 
nødvendige kunnskap, erfaring, motivasjon og kapasitet til å utføre tillitsvervet på en 
tilfredsstillende måte. Valgkomiteen skal vurdere om det bør gjennomføres samtaler, eller 
innhentes opplysninger fra forslagsstiller, kandidaten eller andre. 
 
Valgkomiteen skal vurdere behovet for kontinuitet, og for en hensiktsmessig utskifting i de 
aktuelle vervene i de tingvalgte organene. 
 
Ved sammensetning av Idrettsstyret skal valgkomiteen, i tillegg til geografisk og aldersmessig 

fordeling, og lovens krav til kjønnsfordeling og mangfold, tilstrebe å levere en innstilling som 

ivaretar de forskjellige hensyn som er nødvendige for å sikre et velfungerende og representativt 

idrettsstyre.  

7. Taushetsplikt og konfidensialitet 
 
Valgkomiteens medlemmer har taushetsplikt om fortrolige forhold de gjøres kjent med i 
forbindelse med sitt verv. Komiteens interne diskusjoner bør anses konfidensielle med mindre 
komiteen bestemmer noe annet.  
 
8. Valgkomiteens innstilling 
 
Valgkomiteens innstilling skal begrunnes, og den skal inneholde relevante opplysninger om de 
kandidater som er innstilt, herunder idrettslag kandidaten er medlem av, og forslagsstiller(e). 
Kandidater i valgkomiteens innstilling, og sammensetningen av de ulike tingvalgte organene, skal 
oppfylle kravene i NIFs lov og ha akseptert sitt kandidatur. 
 
Eventuelle dissenser skal fremgå av innstillingen. 
 
Valgkomiteens innstilling skal være oversendt Idrettsstyret iht. den frist som er fastsatt av 
Idrettsstyret for de dokumenter som skal inngå i saksdokumentene til Idrettstinget. Umiddelbart 
etter oversendelse til Idrettsstyret skal innstillingen offentliggjøres på den måten komiteen finner 
hensiktsmessig.  
 
9. Etter avgivelse av innstillingen 
 
Skulle det oppstå forhold av betydning for valgkomiteens innstilling, kan valgkomiteen vurdere 
innstillingen på nytt og eventuelt avgi en revidert innstilling. 
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10. Deltakelse på idrettstinget  
 
Valgkomiteens medlemmer møter på Idrettstinget. 
 
Komiteens leder, eller det medlem lederen utpeker, redegjør for innstillingen, og hvordan 
komiteen har arbeidet i tingperioden. 
 
Ved dissens i innstillingen kan representanter både for flertallet, og for mindretallet, redegjøre 
for sitt syn. 
 
Forslag til vedtak: 

Instruks for NIFs valgkomité vedtas.  

Følgende hadde ordet i saken: 

Erik Røste – Norges Skiforbund 

Forslaget ble foreslått utsatt til det ekstraordinære tinget. Dette ble akseptert av 

tinget. 

 VALGPERIODE FOR NIFS VALGKOMITÉ  

Forslagsstiller: 

Idrettsstyret  

Forslag til vedtak: 

NIFs valgkomité velges for to år, fra Idrettstinget 2021 til Idrettstinget 2023.  

Følgende hadde ordet i saken: 

Sebastian Henriksen – Idrettsstyret 

 

 

 INSTRUKS FOR NIFS KOMPENSASJONSKOMITÉ   

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret 

Forslag til instruks: 

 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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INSTRUKS FOR NIFS KOMPENSASJONSKOMITÉ 

1. Sammensetning og mandat 
 
Kompensasjonskomiteens oppgave er iht. NIFs lov § 4-6 å fastsette detaljene i 
frikjøpsordning for Idrettspresident og visepresidenter, samt styrehonorar, etter prinsipper for 
frikjøp/honorering, jf. pkt. 4  
 
Kompensasjonskomiteen består av leder og to medlemmer. 
 
Komiteens medlemmer skal hver enkelt ikke ha noen bindinger som, etter Idrettstingets 
oppfatning, kan påvirke medlemmets uavhengige vurdering. 

 
2. Komiteens arbeidsform og møter 
 
Så snart komiteen er valgt, skal leder innkalle til et møte for planlegging av komiteens arbeid. Møter 
i komiteen avholdes med den frekvens, og på den måten, komiteen selv anser hensiktsmessig. 
 
3. Prinsipper for frikjøp/honorering 
 
Komiteen skal, innenfor rammene av det vedtatte budsjettet, basere fastsettelsen av 
kompensasjonen/honoraret på følgende generelle prinsipper for frikjøp/honorering:  
 

1. Idrettspresidenten skal motta kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste inntil 100% av 
fast stilling. Presidenten skal kunne utføre sitt verv uavhengig av bosted. 

2. Visepresidentene skal motta kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste inntil 15% av fast 
stilling, i tillegg til styrehonorar. Visepresidentene skal kunne utføre sitt verv uavhengig 
av bosted. 

3. Styremedlemmene honoreres for sitt verv som styremedlem. Kompensasjonen fastsettes 

av kompensasjonskomiteen.  

4. Komiteens fastsettelse av honorar/kompensasjon 
 
Komiteens fastsettelse for nyvalgte styremedlemmer, og eventuell justering av honorar for de som 
ikke er på valg, skal foreligge senest 14 dager etter Idrettstingets avslutning.  
 
5. Komiteens beretning til Idrettstinget 
 
Komiteens beretning skal være oversendt Idrettsstyret iht. den frist som er fastsatt av 
Idrettsstyret for de dokumenter som skal inngå i saksdokumentene til Idrettstinget.  
 
6. Deltakelse på Idrettstinget  
 
Komiteens leder møter på Idrettstinget. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Instruks for kompensasjonskomiteen vedtas.  
 
Følgende hadde ordet i saken:  

Sebastian Henriksen - Idrettsstyret 
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Lars Trælvik – Oslo idrettskrets 

Ståle Vaag – Trøndelag idrettskrets 

Trond Blattmann – Agder idrettskrets 

 

 VELGE NIFS KOMPENSASJONSKOMITÉ 

Forslagsstiller:   

Idrettsstyret 

Forslag til vedtak: 

Leder: Odd Bjarne Solheim, gjenvalg 

Medlem: Liv Bentzen, gjenvalg 

Medlem: Thorbjørn Theie, gjenvalg 

 

 INSTRUKS FOR NIFS KONTROLLUTVALG 

Forslagsstiller:   

Idrettsstyret 

Forslag til instruks: 

INSTRUKS FOR NIFs KONTROLLUTVALG 

1. Kontrollutvalgets mandat 
 

Kontrollutvalgets oppgaver følger av NIFs lov § 2-12, dvs. kontrollere at Idrettsstyret utfører de 

oppgaver Idrettsstyret er tillagt etter NIFs lov § 4-4.  

Idrettsstyret skal sørge for at utvalget, ved oppstart, får en gjennomgang av styrets virksomhet, 

og deretter gi utvalget en oversikt over hvordan styret planlegger å gjennomføre styrets 

lovpålagte oppgaver og tingvedtakene i tingperioden.  

Kontrollutvalget må selv vurdere hvilke områder det særlig skal ha fokus på i tingperioden, og 

utarbeide en sjekkliste og plan for arbeidet med sine kontrollhandlinger. Retningsgivende 

dokumenter vil være NIFs lov § 4-4, vedtatt budsjett og øvrige tingvedtak.  

Votering: 

For: 70 (44%) Mot: 89 (56%). Forslaget ble ikke vedtatt. 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Forhold knyttet til øvrige tingvalgte organer og organisasjonsledd i NIF skal kun vurderes der 

forholdet vedrører de oppgaver styret er tillagt etter NIFs lov.  

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, varslingsmottak eller et rådgivende organ for 

Idrettsstyret. Dersom utvalget mottar henvendelser knyttet til enkeltsaker, skal kontrollutvalg 

henvise vedkommende til andre organer i NIF.  

2. Møter i utvalget 
 

Møter i kontrollutvalget avholdes med den frekvens, og på den måten, utvalget selv anser 

hensiktsmessig i forhold til de oppgaver utvalget skal utføre.  

Kontrollutvalget skal ved oppstarten av sitt arbeid avtale en møteplan for møter med 

Idrettsstyret og engasjert revisor. Idrettspresidenten eller annet styremedlem møter på vegne av 

Idrettsstyret.  

Dersom kontrollutvalget i tingperioden anser at Idrettsstyret ikke utfører de oppgaver det er 

tillagt etter loven på en forsvarlig måte, eller det avdekkes andre mangler ved styrets 

virksomhet, skal utvalget gjøre oppmerksom på dette i møter med Idrettsstyret. 

Kontrollutvalget skal vurdere om eventuelle endringer Idrettsstyret beslutter som følge av 

tilbakemeldingene fra kontrollutvalget, er tilstrekkelige.    

Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling ved eventuelt forfall fra faste medlemmer.  

NIF stiller sekretariatfunksjon til rådighet for utvalget.  

3. Dokumentasjon og kommunikasjon med Idrettsstyret og andre 
 

Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget 

anser nødvendig for å utføre sine oppgaver. 

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på Idrettstinget, og 

kan avgi en uttalelse til disse dersom utvalget finner det nødvendig. 

Kontrollutvalget kan be Idrettsstyret tilrettelegge for at utvalget, ved behov, kan møte 

administrasjonen for å få nødvendig informasjon. 

4. Protokoll og dokumentasjon  
 

Kontrollutvalget skal føre protokoller fra møter og sikre skriftlighet rundt kommunikasjon som 

utvalget har med Idrettsstyret og andre.  

I protokollen skal det fremgå at utvalget har vurdert medlemmenes habilitet.  

5. Konfidensialitet 
 

Kontrollutvalgets medlemmer skal bevare taushet om fortrolige forhold de gjøres kjent med i 

forbindelse med sitt verv.  
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Opplysninger utvalget mottar skal kun benyttes for utføring av utvalgets oppgaver, og skal ikke 

gis til utenforstående. Utvalget skal behandle opplysningene forsvarlig og i samsvar med 

personvernreglene.  

Kontrollutvalgets interne diskusjoner bør anses konfidensielle med mindre utvalget bestemmer 

noe annet i den enkelte sak.   

Kontrollutvalget beslutter selv i det enkelte møte hva som skal offentliggjøres.  

6. Kontrollutvalgets beretninger 
 

Kontrollutvalget skal avgi beretning til Idrettstinget og til NIFs ledermøte, som skal være 

oversendt Idrettsstyret iht. de frister som er fastsatt for utsending av saksdokumenter til hhv. 

Idrettstinget og NIFs ledermøte. 

Beretningene skal inneholde en beskrivelse av kontrollutvalgets arbeid i den aktuelle perioden, 

hva kontrollutvalget har hatt særlig fokus på å kontrollere, samt utvalgets konklusjon på om 

Idrettsstyret har utført de oppgaver det er tillagt etter NIFs lov. 

7. Deltakelse på Idrettstinget og NIFs ledermøte 
 

Utvalgets medlemmer møter på Idrettstinget. Utvalgets leder, eller det medlem lederen utpeker, 

kan redegjøre for beretningen, og hvordan utvalget har arbeidet i tingperioden.  

Kontrollutvalgets leder, eventuelt annet medlem, møter på NIFs ledermøte, og redegjør for 

beretningen, og hvordan utvalget har arbeidet i perioden. 

Forslag til vedtak:  

Instruks for NIFs kontrollutvalg vedtas.  

Følgende hadde ordet i saken: 

Sebastian Henriksen – Idrettsstyret 

 

 

 MANDAT OG INSTRUKS FOR NIFS ETISKE RÅD 

Forslagsstiller:   

Idrettsstyret 

Forslag til mandat og instruks: 

 

 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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MANDAT OG INSTRUKS FOR NIFS ETISKE RÅD 

Mandat og instruks for NIFs etiske råd beskriver rådets formål, mandat og organisering. Det tar 

for seg rådets sammensetning og valgordning, samt rammer for rådets og sekretariatets 

saksbehandling og arbeid. Det beskriver også hvilke avgrensninger som er satt for rådets virke. 

 

Mandat og instruks vedtas av Idrettstinget.  

 

1. Formål for NIFs etiske råd  

NIFs etiske råd skal være et uavhengig organ med det formål å forvalte NIFs etiske leveregler og 
komme med rådgivende uttalelser i konkrete etiske problemstillinger og dilemmaer som 
organisasjonsledd ønsker belyst. 
 
Etisk råd skal fungere som idrettens etiske kompass og bidra til en god og lik etisk praksis på 
tvers av organisasjonen. Etisk råd skal gjennom sitt arbeid styrke bevisstheten, kunnskapen og 
ferdighetene til organisasjonens medlemmer i deres daglige arbeid i tråd med idrettens visjon, 
formål og verdier og ved håndtering av etiske dilemmaer. 
 
2. Mandat 

Etisk råd kan ikke instrueres og er uavhengig i sitt virke. Rådet velges av og rapporterer til 

Idrettstinget. Etisk råd har to hovedoppgaver 

1. Gi rådgivende uttalelser på konkrete forespørsler om etiske problemstillinger til det 

organet som har spurt om råd.  

2. Gi en oppsummering på hvert Idrettsting av rådets arbeid i tingperioden, og gi 

anbefalinger til organisasjonens etiske arbeid for neste tingperiode.  

 

Etisk råd vil kunne gi råd og oppfordringer, men kan ikke fatte bindende beslutninger. Ansvar 

for beslutninger om etikk og etiske spørsmål tilfaller ting/årsmøter, styrer og administrasjon. 

Rådets oppgave er å belyse etiske problemstillinger relatert til idrettens aktivitet og 

organisasjon.   

 

Rådet skal avgi rapport annethvert år, til hvert Idrettsting, om sitt arbeid. Dette vil gi en 
oversikt over hvilke forespørsler rådet har behandlet gjennom de to siste årene. Rapporten skal 
også inneholde en oppsummering av organisasjonens etiske arbeid i perioden, de til enhver tid 
aktuelle problemstillinger og innspill om prioritering i det etiske arbeidet for neste to-års 
periode. 
 
3. NIFs etiske råds organisering og sammensetning 

Etisk råd skal bestå av minst fem personer: Leder, nestleder og minst tre medlemmer. Rådets 

medlemmer bør ha en sammensatt bakgrunn, kompetanse og kunnskap. Relevant erfaring for 

medlemmene er idrettens organisering og virke, godt styresett, etikk og moralfilosofi, juss, 

arbeid med barn og unge, og frivillighet.  

Leder har møterett på tinget, og skal legge fram rapporten om rådets arbeid og organisasjonens 
verdiarbeid i tingperioden, samt anbefalinger for prioriteringer for neste to-års periode. 
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Sekretariat består av en ansatt i NIF sentralt som, sammen med rådets leder, skal forberede saker 

og organisere rådets arbeid. Sekretariatets rolle er administrativ og skal tilrettelegge for mottak 

av forespørsler, utsending av sakspapirer, møter i rådet og føre protokoll. Rådgivende uttalelser 

og utredninger vil utarbeides av rådets medlemmer.  

 
4. Valg av medlemmer 

Medlemmer til etisk råd velges på idrettstinget for en periode på fire år. Kandidater kan ikke 

velges for mer enn to perioder. Representanter fra sentrale tillitsverv i NIF, dvs. valgte 

medlemmer i styrer, kontrollutvalg og idrettsmedisinsk etikkutvalg i særforbund og 

idrettskretser kan ikke stille til valg for vervet. Dette gjelder også ansatte i idretten. Det velges 

ikke varamedlemmer.  

5. NIFs etiske råds arbeid 

Så snart medlemmer til etisk råd er valgt, skal leder, i samarbeid med rådets sekretariat, 

innkalle til et møte for planlegging av rådets arbeid, arbeidsform og fastsettelse av møteplan. 

Møter i rådet avholdes med den frekvens, og på den måten, rådet selv anser hensiktsmessig. 

 

5.1 Sentrale definisjoner  

Moral og etikk, og hva disse begrepene betyr, er i kjernen til NIFs etiske råds arbeid. Som et 

grunnlag for rådets arbeid tar man utgangspunkt i at moral defineres som «.. hvordan vi bør 

handle i ulike situasjoner og hvilke holdninger som er riktige og gale»0F

1. Etikk på sin side er 

hvordan man tenker om moral og læren om moral. Definisjonen av etikk som legges til grunn er 

«...systematisk tenkning om og utforsking av moralske problemer – om rett og galt, godt og 

vondt, rettferdig og urettferdig»1F

2. 

NIFs etiske råd vil i sitt arbeid utrede og begrunne hvordan man bør handle eller hvilke 

beslutninger man bør ta i gitte situasjoner, og evaluere handlinger og utfall av handlinger i 

hverdagen. Dets arbeid vil over tid kunne utgjøre en del av grunnlaget for etikken i NIF og gi 

viktige refleksjoner til hva vi som fellesskap, tenker er moralsk riktig eller galt.   

I rådets arbeid vil også betraktinger rundt etiske dilemma utgjøre en sentral plass. Typisk vil 

dette bestå av å gi råd i saker der ulike verdier, normer eller etiske leveregler kommer i konflikt 

med hverandre. Det kan være saker der idrettens autonomi blir utfordret eller satt i opposisjon 

mot visjonen om idrettsglede for alle, eller saker som omfatter at rettigheter til en gruppe står 

opp mot rettighetene til andre. Rådets drøftinger vil ikke nødvendigvis gi et klart svar som alle 

enes om, men vil gi innsikt i ulike sider av saken og gi vekt til argumenter for og imot. Målet vil 

være å bidra til grundige og gode beslutningsgrunnlag for idrettens styrende organer og 

administrasjon. 

 

 
1 NDLA «Etiske begreper og modeller_Hva er etikk?» 
https://ndla.no/nb/subject:44/topic:1:198170/topic:1:198460/resource:1:198711?filters=urn:filter:78e
538a3-78bf-4db2-af00-2ca7d721cb25 
2 Ohnstad «Profesjonsetikk» 2015: 14,15,26 
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Det vil også være en viktig oppgave for NIFs etiske råd å bidra til god etisk refleksjon. Dette kan 

være spesielt viktig i etterkant av vedtak hvor konsekvensene av en beslutning blir klar, og hvor 

en i ettertid ser saken i et nytt lys. Det vil kunne styrke bevisstheten på hvordan idretten 

praktiserer sine verdier, åpne opp for dialog og samtale rundt verdivalg, og gi nye perspektiver 

og kunnskap rundt sentrale problemstillinger. Ikke minst kan etiske refleksjoner rundt 

beslutninger gjøre organisasjonen bedre forberedt neste gang en lignende utfordring dukker 

opp. 

5.2 Rådgivende uttalelser 

Om et idrettslag, idrettsråd, idrettskrets, særforbund eller NIF sentralt opplever at de står 

overfor beslutninger som innebærer etiske problemstillinger, kan de henvende seg til etisk råd 

med en forespørsel. Rådets oppgave er å belyse ulike sider av saken og sende svar tilbake til det 

organet som har spurt om råd.  

Formålet er å gi de som har spurt om råd, et bedre grunnlag for å ta beslutninger og valg i sitt 

daglige virke.  

Rådets oppgaver omfatter:  

• Drøfte og avgi uttalelser om konkrete etiske dilemmaer. 

• Gi innsikt i og forståelse for hva de etiske leveregler betyr i praksis og hvordan de 
etterleves i ulike situasjoner. 

• Utrede om det foreligger brudd på etiske leveregler eller andre retningslinjer. Rådet kan 
diskutere prinsipper om hvilken adferd som regnes som innenfor eller utenfor de 

grenser som settes for god oppførsel i idretten, med utgangspunkt i de dilemmaer rådet 

presenteres for. 

• Komme med råd der verdier, leveregler eller retningslinjer står opp mot hverandre. Gi 

råd om hvilke hensyn som bør veie tyngst når organisasjonsleddet skal ta beslutninger. 

• Gi råd der ulike hensyn og behov står opp mot hverandre. Dette omfatter både der 

individuelle behov og behov til hele grupper. 

• Rådet kan uttale seg på eget initiativ dersom det kommer over en etisk uforenlig praksis.  

• Rådet kan uttale seg på eget initiativ i spørsmål om etisk praksis på nye felt eller der vi 
ser en vesentlig utvikling i samfunnet eller i holdninger. Dette gjelder også muligheten 

til å utforske emner der man tidligere har hatt en tydelig blindsone. 

 

Rådets uttalelser er ikke bindende, men det enkelte organ som velger ikke å følge rådene som 

avgis, bør gi en god forklaring på hvorfor de velger annerledes. Uttalelsene fra NIFs etiske råd 

skal ligge åpent som del av styresakene. 

 

5.3 Rådets behandling av forespørsler 

Minst tre av rådets medlemmer må være til stede for å gi en uttalelse. Nærmere rutiner for 

møter, saksgang og behandling av forespørsler vil bli utarbeidet av sekretariatet for NIFs etiske 

råd i samarbeid med rådets medlemmer. Elementer som bør være med er: 

• Hvordan rådet mottar forespørsler og hvordan rådet gir uttalelser til de som spør om råd 

• Rutiner for saksbehandling 

• Mal for form og innhold i en standard uttalelse 
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• Det skal føres protokoll fra alle møter. Det skal fremgå av protokollen at rådets 

medlemmer har vurdert sin habilitet forut for diskusjon av saker. 

• Alle råd skal publiseres og ligge åpent ute på nettsiden tilknyttet rådet. Alle uttalelser vil 

være anonymiserte. Unntak kan vedtas dersom det foreligger særlig hensyn. 

5.4 Taushetsplikt, konfidensialitet og habilitet 

Medlemmer i NIFs etiske råd har taushetsplikt om fortrolige forhold de gjøres kjent med i 

forbindelse med sitt verv. Interne diskusjoner bør være åpne med mindre rådets bestemmer noe 

annet. NIFs regler om habilitet gjelder for rådets arbeid. 

5.5 Hvem kan sende forespørsel om råd?   

NIFs etiske råd kan motta problemstillinger og dilemmaer for drøfting fra valgte organer, og fra 

leder av administrasjon i øvre organisasjonsledd. Dette inkluderer: 

• Et organisasjonsledds styrende organer. Det vil si ting/årsmøte eller styret i Norges 
idrettsforbund sentralt, særforbund, idrettskretser og idrettslag. 

• Valgte utvalg som lovutvalg, kontrollutvalg og valgkomiteer i alle ledd i organisasjonen 

• Leder av administrasjonen i Norges idrettsforbund, særforbund og idrettskretser. 

6. Avgrensninger for NIFs etiske råds arbeid 

Rådet vil ikke være et organ hvor konflikter mellom enkeltpersoner eller organisasjonsledd tas 

opp, varslingssaker behandles eller brudd på lover eller retningslinjer avgjøres. 

NIFs etiske råds oppgaver avgrenses mot mandat og oppgavene til: 

• Idrettsmedisinsk etikkutvalg  

• Etisk komité i NFF og NSF 

• Kontrollutvalgene i alle organisasjonsledd 

• Lovutvalget i NIF og øvrige organisasjonsledd  

• Ansvar for og behandling av varsler 

• Påtalenemndene i NFF, ADNO, Skiforbundet og i NIF om dette opprettes på tinget 

• NIFs domsutvalg og NFFs domsutvalg 

 

Forslag til vedtak: 

Mandat og instruks for NIFs etiske råd vedtas.  

Følgende hadde ordet i saken: 

Astrid Strandbu - Idrettsstyret  

Anne Lise Bratsberg – Trøndelag idrettskrets 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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 ETISKE LEVEREGLER FOR NORSK IDRETT 

Forslagsstiller:   

Idrettsstyret 

Forslag til Etiske leveregler for norsk idrett: 

ETISKE LEVEREGLER 

Norges idrettsforbunds visjon er Idrettsglede for alle. 

Vårt formål er at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett etter egne ønsker og behov, uten 

å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. 

Våre aktivitetsverdier er glede, fellesskap, helse og ærlighet. Våre organisasjonsverdier er 

frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 

Vår visjon, vårt formål og våre verdier ligger til grunn for idrettens etiske leveregler. Sammen er 

de en viktig rettesnor og et grunnlag for å tydeliggjøre hva og hvem norsk idrett er, og hva som 

gjør idretten verdifull og unik. De etiske levereglene gir oss et felles grunnlag som er viktig for å 

bygge tillit, stolthet og fellesskap, og gir rammer og retning for hele vår virksomhet.  

 

Idrettens etiske leveregler bygger på NIFs lov og vedtatte regelverk og retningslinjer. De gjelder 

for alle medlemmer, frivillige, tillitsvalgte og ansatte i norsk idrett. Idretten forventer også at 

foreldre, samarbeidspartnere og andre som deltar på idrettens arenaer respekterer disse 

levereglene. Brudd på idrettens etiske leveregler kan medføre reaksjoner i henhold til NIFs lov. 

 

Menneskene 

En inkluderende og likeverdig idrett 

Idretten skal være en inkluderende arena der alle er like mye verdt, føler tilhørighet og opplever 

gjensidig respekt. Vi skal speile mangfoldet i samfunnet og aksepterer ikke negativ 

diskriminering. Alle skal, uansett forutsetninger og ambisjoner, få delta i og påvirke 

beslutninger som gjelder dem. 

 

En trygg idrett 

Idretten skal være en trygg arena hvor vi tar vare på hverandre og alle blir sett, hørt og kan være 

seg selv. Vi har nulltoleranse for alle former for mobbing, trakassering, vold og overgrep  

 

En ærlig idrett  

Idretten skal være en arena hvor vi er ærlige, redelige og har god rolleforståelse. Vi vurderer 

egen habilitet, viser vilje og evne til å drøfte etiske dilemmaer, og har rom for diskusjon og 

uenighet i åpenhet. 
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Idrettsaktiviteten 

En rettferdig idrett 

Idretten skal være en rettferdig arena uten juks eller manipulering hvor alle opplever fair-play 

og respekt for resultater. Vi sier nei til goder og fordeler som kan oppfattes som utilbørlige og 

setter ikke penger på egne kamper og konkurranser. 

 

En ren idrett 

Idretten skal være ren, fri for doping og rus. Vi vil ha en idrett med like konkurransevilkår uten 

manipulering og uredelighet. 

 

En sunn idrett 

Idretten skal bidra til deltakelse for flest mulig lengst mulig, og en sunn utvikling av hele 

mennesket.  Vi skal fremme fysisk- og mental helse gjennom lek, mestring og fellesskap, et 

positivt forhold til mat, kropp og vekt, og et idrettsmiljø som setter helse foran prestasjon. 

 

Organisasjonen 

En demokratisk idrett 

Idretten skal bygge på demokratiske prinsipper der alle medlemmer har rett til å være med, til å 

uttrykke seg og bli tatt på alvor. Vi viser lojalitet til demokratiske prosesser og fattede vedtak, 

samtidig som vi beskytter mindretallet. 

 

En åpen idrett 

Idretten skal være en åpen organisasjon med tilgjengelig informasjon om vedtak og prosesser. 

Vi fremmer samhandling, læring og delingskultur, og lytter til hele organisasjonen gjennom 

dialog, medvirkning og høringer. 

 

En godt styrt idrett 

Idretten skal være en organisasjon som vektlegger etiske standarder, godt styresett, og 

bærekraftige løsninger. Vi forvalter fellesskapets ressurser med respekt, jobber mot korrupsjon 

og tar hensyn til klima og miljø i all vår virksomhet.  

 

Forslag til vedtak: 

Etiske leveregler for norsk idrett vedtas. 

Følgende hadde ordet i saken: 

Johann Olav Koss – Idrettsstyret  

Astrid Waaler Kaas – Norges Orienteringsforbund 

Eline Oftedal – Norges Fleridrettsforbund 

Svein Erik Nordhagen – Innlandet idrettskrets 

 
Endringsforslag 

 

Forslagsstiller: Norges Orienteringsforbund 
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Etiske leveregler for norsk idrett vedtas, og implementeres i eksisterende verdigrunnlag og 
verdidokumenter i Norges idrettsforbund. 
 
 
Idrettsstyret stilte seg bak forslaget til Norges Orienteringsforbund. 
 

 

 

 NIF OG ANTIDOPINGARBEIDET   

Forslagsstiller:  
 
Idrettsstyret 
 
Forslag til vedtak: 

1. Antidopingarbeidet er dynamisk og vil kontinuerlig måtte utvikles og styrkes, og 

Idrettsstyret vil derfor i tingperioden arbeide for at NIF ikke skal utføre oppgaver som 

WADC forutsetter skal skje med nødvendig distanse fra idretten. Idrettsstyret skal i 

samarbeid med Antidoping Norge arbeide for at antidopingarbeidet lovreguleres 

gjennom en særlov.  

2. Idrettsstyret gis de nødvendige fullmakter til å gjennomføre vedtaket, herunder foreta 

nødvendige midlertidige lovendringer.  

Følgende hadde ordet i saken: 

Vibecke Sørensen - Idrettsstyret 

 AVVIKLE FORBUDET MOT Å OPPHOLDE SEG I SIMULERT HØYDE 

Forslagsstiller:   

Norges Friidrettsforbund 

Forslag til vedtak: 

Norges Friidrettsforbund (NFIF) vil med dette fremme forslag til Idrettstinget 2021 om å 

avvikle forbudet mot å oppholde seg i simulert høyde (tidligere benevnt som 

høydehusforbudet). 

Votering: 

Forslaget med Norges Orienteringsforbunds endringsforslag ble 

enstemmig vedtatt. 

Votering: 

For: 161 (99,4%) Mot: 1 (0,6%). Forslaget ble vedtatt. 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-18-13-avvikle-forbudet-mot-a-oppholde-seg-i-simulert-hoyde-norges-friidrettsforbund.pdf
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Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller. Dette ble akseptert av tinget. 

 AVVIKLE FORBUDET MOT Å OPPHOLDE SEG I SIMULERT HØYDE 

Forslagsstiller:   

Idrettsstyret 

Forslag til vedtak: 

1. Forbudet i norsk idrett mot å oppholde seg i simulert høyde (tidligere benevnt som 

forbudet mot bruk av høydehus) oppheves. 

2. Idrettsstyret skal nedsette en bredt sammensatt gruppe som skal utarbeide 

retningslinjer for bruken av simulert høyde i norsk idrett. Disse retningslinjene skal 

sikre trygg og forsvarlig bruk, samt avklare ansvarsforholdene knyttet til bruken. 

Retningslinjene skal hensynta norsk idretts etiske og verdimessige ståsted. 

3. Den operative ikrafttredelsen iverksettes etter at retningslinjene er endelig vedtatt av 

ekstraordinært idrettsting høsten 2021. 

Endringsforslag 

Forslagsstiller: Trøndelag idrettskrets 

Forslag til vedtak: 

Idrettsstyrets anbefaling om å oppheve forbudet mot bruk av høydehus utsettes til høstens 

ekstraordinære ting. 

Følgende hadde ordet i saken: 

Ståle Vaag – Trøndelag idrettskrets 

Trond Blattmann – Agder idrettskrets 

Hilde Stokke – Viken idrettskrets 

Vibecke Sørensen – Idrettsstyret 

Anne Kristin Farseth – Norges Friidrettsforbund 

Adrian Stinessen Haugen - Norges Studentidrettsforbund 

Kåre Geir Lio – Norges Håndballforbund 

Frode Bøhm – Norges Skøyteforbund 

Egil Hatling – Norges Golfforbund 

Inger Lise Brones – Troms og Finnmark idrettskrets 

Nils R. Sandal – Vestland idrettskrets 

Cato Bratbakk – Norges Svømmeforbund 

Trond Blattmann – Agder idrettskrets 
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Følgende hadde ordet i saken: 

Anne Kristin Farseth – Norges Friidrettsforbund 

Vibecke Sørensen – Idrettsstyret 

Hilde Stokke – Viken idrettskrets 

Øyvind Watterdal – Utøverkomiteen 

Frode Bøhm – Norges Skøyteforbund 

Inger Lise Brones – Troms og Finnmark idrettskrets 

Trond Blattmann – Agder idrettskrets 

Nils R. Sandal - Vestland idrettskrets 

Jan Oddvar Sørnes – Norges Cykleforbund 

Eline Oftedal – Norges Fleridrettsforbund 

Rigmor Aarrestad – Troms og Finnmark idrettskrets 

Arild Mjøs Andersen – Norges Triathlonforbund 

Hilde Stokke – Viken idrettskrets 

Astrid Uhrenholdt Jacobsen – Idrettsstyret 

Anders Gogstad – Norges Danseforbund 

Ola Keul – Norges Brettforbund 

Ståle Vaag – Trøndelag idrettskrets 

John Arve Hveding – Rogaland idrettskrets 

Kåre Geir Lio – Norges Håndballforbund 

Eirik Sørdahl – Norges Volleyballforbund 

Atle Magne Strandos – Viken idrettskrets 

Geir Kvillum – Norges Padleforbund 

Anna Margrethe Sletsjøe – Utøverkomiteen 

Erik Røste – Norges Skiforbund 

Vibecke Sørensen – Idrettsstyret 

Kristin Kloster Aasen – Idrettsstyret 

Anne Kristine Farseth – Norges Friidrettsforbund 

Berit Kjøll – Idrettsstyret 

 

 

 

 

Votering: 

For: 133 (81,6%) Mot: 30 (18,4%) Forslaget fra Idrettsstyret ble vedtatt. 

Votering: 

For: 44 (71,3%) Mot: 118 (28,7%). Forslaget fra Trøndelag idrettskrets 

ble ikke vedtatt. 
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 ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSLEDERS ANSVAR 

Forslagsstiller:  

Norges Bedriftsidrettsforbund 

Forslag til vedtak: 

Idrettstinget ber Norges Idrettsforbund nedsette et utvalg som vurderer behovet for å revidere 

dagens lovnormer og/eller lage en veileder til lovnormene for å avklare og tydeliggjøre 

arbeidsgiver- og arbeidslederansvaret i NIF/særforbund med underliggende ledd (særkretser og 

idrettskretser). 

Forslaget ble foreslått utsatt til det ekstraordinære tinget. Dette ble akseptert av 

tinget. 

 VEILEDER FOR INTERNASJONAL REPRESENTASJON 

Forslagsstiller:  

Norges Brettforbund 

Forslag til vedtak: 

Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komite (NIF) skal lage en veileder for 

idrettens internasjonale representanter, for eksempel etter modell av Idrettens rasismeveileder. 

Veilederen skal bidra til å realisere potensialet i det internasjonale verdibaserte 

påvirkningsarbeidet til en av verdens mestvinnende og synlige idrettsnasjoner. 

I veilederen skal det beskrives hvordan NIFs formålsparagraf, verdier og visjon, 

antidopingarbeid, perspektiver på bærekraft, samt grunnleggende menneskerettigheter, 

nulltoleranse for rasisme og diskriminering, skal fremmes i internasjonale fora. Idrettens over 

250 internasjonale representanter gjør her allerede et godt arbeid, og veilederen skal forsterke 

og koordinere innsatsen. 

Veilederen skal gi klare føringer for hvordan idrettens internasjonale representanter blant annet 

skal arbeide for at: 

• Internasjonale mesterskap og Olympiske og Paralympiske leker ikke tildeles land hvor 

grunnleggende menneskerettigheter brytes. 

• Et godt styresett er rådende i internasjonale forbund og organisasjoner norsk idrett er 

medlem av. 

I tilfeller hvor mesterskap og konkurranser likevel gjennomføres i land hvor grunnleggende 

menneskerettigheter brytes, skal veilederen også beskrive hvordan norsk idretts internasjonale 

representanter kan støtte opp om organisasjoner, utøvere og andre som kjemper for 

menneskerettigheter. 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-18-15-arbeidsgiver-og-arbeidsleders-ansvar-norges-bedriftsidrettsforbund.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-18-16-veileder-til-internasjonal-representasjon-norges-brettforbund.pdf
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Veilederen skal i forlengelse av denne problemstillingen inkludere føringer for om, og eventuelt 

når, boikott kan være et fornuftig valg. 

Veilederen skal også gi støtte til norske utøvere som ønsker å bidra i det internasjonale 

verdibaserte påvirkningsarbeidet. NIFs utøverkomite skal involveres i arbeidet. 

Veilederen skal ferdigstilles i god tid innen De Olympiske Paralympiske leker i Kina i 2022, slik 

at den kan komme til anvendelse for de av norsk idretts internasjonale representanter som vil 

være til stede der. 

Omforent forslag 

Forslagsstillere: Norges Brettforbund og Idrettsstyret 

NIF skal lage et policydokument for norsk idretts verdimessige ståsted i internasjonal idrett. 
Dokumentet skal støtte NIF, særforbund og internasjonale representanter som representerer 
norsk idrett internasjonalt, og skal – med ref. til Brettforbundets tingforslag nr. 18.16 - 
inneholde en konkret veileder som skal bidra til å realisere potensialet i det internasjonale 
verdibaserte påvirkningsarbeidet til en av verdens mestvinnende og synlige idrettsnasjoner. 
Policydokumentet skal også inneholde kriterier for et egnede virkemidler for påvirkning og 
deltakelse i internasjonale arrangementer for norsk idrett. Norge er et lite land, men en av 
verdens største idrettsnasjoner. Uten å være naive, kan det festes lit til at norsk idretts stemme 
vil bli hørt. 

Dokumentet, med den tilhørende veilederen, skal være førende for de forventninger en samlet 
norsk idrettsbevegelse skal ha til representanter fra norsk idrett i internasjonale fora og til norsk 
idretts verdimessige tilnærming til internasjonale idrettspolitiske spørsmål. Dette kan også 
inkludere en code of conduct basert på norsk idretts etiske leveregler. 

Dokumentet skal også gi støtte til norske utøvere som ønsker å bidra i det internasjonale 
verdibaserte påvirkningsarbeidet. Utøverne, som mange er verdensstjerner og forbilder med 
stor rekkevidde, har selv muligheten til å påvirke saker de brenner for, men viktigst i denne 
sammenheng - deres enestående prestasjoner gjør posisjonen til norsk idretts over 250 
internasjonale representanter svært synlig. NIFs utøverkomité skal involveres i arbeidet. 

Idrettstinget ber Idrettsstyret sette ned en arbeidsgruppe med representanter fra NIF, 
særforbund, utøverkomiteen og eksterne eksperter innen menneskerettigheter, 
arbeidstakerorganisasjoner, det sivile samfunn o.l. Arbeidsgruppen skal levere en innstilling til 
Idrettsstyret som bes utforme et policydokument for norsk idretts verdimessige ståsted i 
internasjonal idrett som skal behandles på det ekstraordinære idrettstinget 16. oktober 2021. 

Følgende hadde ordet i saken: 

Ola Keul – Norges Brettforbund 

Berit Kjøll – Idrettsstyret 

Terje Svendsen – Norges Fotballforbund 

Erik Røste – Norges Skiforbund 

Frode Bøhm – Norges Skøyteforbund 
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 POLICYDOKUMENT FOR NORSK IDRETTS VERDIMESSIGE STÅSTED 

INTERNASJONALT  

Forslagsstiller: 

Idrettsstyret 

Forslag til vedtak: 

NIF skal lage et policydokument for norsk idretts verdimessige ståsted i internasjonal idrett. 

Dokumentet skal støtte NIF, særforbund og internasjonale representanter som representerer 

norsk idrett internasjonalt. Policydokumentet skal være førende for de forventninger en samlet 

norsk idrettsbevegelse skal ha til representanter fra norsk idrett i internasjonale fora og til norsk 

idretts verdimessige tilnærming til internasjonale idrettspolitiske spørsmål. Dette kan også 

inkludere en code of conduct basert på norsk idretts etiske leveregler. 

Verdigrunnlaget skal også gi støtte til norske utøvere som ønsker å bidra i det internasjonale 

verdibaserte påvirkningsarbeidet. NIFs utøverkomité skal involveres i arbeidet.  

Idrettstinget ber Idrettsstyret sette ned en arbeidsgruppe med representanter fra NIF, 

særforbund, utøverkomiteen og eksterne eksperter. Idrettsstyret skal vedta et policydokument 

for norsk idretts verdimessige ståsted i internasjonal idrett innen utgangen av 2021.  

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

 OBLIGATORISK TRENERATTEST 

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret  

Forslag til vedtak: 

1. Trenerattest innføres som obligatorisk for alle som har et treneransvar for barn og unge i 
norsk idrett. Idrettsstyret får ansvar for implementeringen i løpet av tingperioden 2021-
2023. 

2. Det skal også utvikles en versjon for trenere i voksenidretten. Idrettstinget ber 
Idrettsstyret vurdere videre implementering av voksenversjonen basert på erfaringene 
fra innføring av versjonene for trenere i barne- og ungdomsidretten. 

 

 

Votering: 

Forslagsstillernes omforente forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Følgende hadde ordet i saken: 

Elisabeth Faret – Idrettsstyret 

Inger Blikra - Norges Styrkeløftforbund 

 

 

 ENKLERE TILKNYTNINGSFORMER 

Forslagsstiller:  
 
Idrettsstyret 
 
Forslag til vedtak:  
 
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. 

Følgende hadde ordet i saken:  

Elisabeth Faret - Idrettsstyret 

Lars Trælvik – Oslo idrettskrets 

 UTGREIING OM DET SKAL SØKJAST OM Å ARRANGERE SPECIAL 

OLYMPICS WORLD GAMES VINTER I NORGE 

Forslagsstiller:  

Vestland idrettskrets, Rogaland idrettskrets og Møre og Romsdal idrettskrets. 

Forslag til vedtak: 

Idrettstinget ber Idrettsstyret greie ut om det skal søkjast om å få tildelt Special Olympics World 

Games vinter i 2025 eller 2029 til Norge. 

Forslaget ble ikke behandlet, men besluttet utsatt til ekstraordinært ting i sak 18.1. 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Votering: 

For: 150 (93,8%) Mot 10 (6,2%). Forslaget ble vedtatt. 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-18-20-utrede-om-det-skal-sokes-om-special-olympics-vestland-ik-mrik-og-rik.pdf
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 ARRANGEMENTSSTRATEGI - IDRETT FOR UTVIKLINGSHEMMEDE  

Forslagsstiller: 

Idrettsstyret 

Forslag til vedtak: 

Idrettstinget ber Idrettsstyret igangsette en prosess med særforbundene for å utarbeide en 

forpliktende og offensiv strategisk plan for hvordan arrangementstilbudet – i nasjonal og 

internasjonal sammenheng – kan forbedres for den aktuelle målgruppen i norsk idrett. Denne 

strategiske planen skal være klar i løpet av neste tingperiode (2021-2023), og skal inneholde 

strategiske vurderinger knyttet til spørsmålet om hvorvidt Special Olympics World Games skal 

arrangeres i Norge. 

 

Forslaget ble ikke behandlet, men besluttet utsatt til ekstraordinært ting i sak 18.1. 

 FINANSIERING AV IDRETTSRÅDENE 

Forslagsstiller:  

Idrettsstyret  

Forslag til vedtak: 

Idrettstinget ber idrettsstyret arbeide for at årsmøtene i idrettsrådene kan vedta å disponere 

inntil fem prosent av lokale aktivitetsmidler (LAM) til drift og felles tiltak for idretten i sine 

kommuner/idrettsråd. 

Forslaget ble ikke behandlet, men besluttet utsatt til ekstraordinært ting i sak 18.1. 

 IDRETTSKRETSENE SOM EGEN BUDSJETTPOST PÅ 

SPILLEMIDDELSØKNADEN  

Forslagsstiller:  

Rogaland idrettskrets 

Forslag til vedtak: 

Idrettstinget oppfordrer kulturdepartementet til å anerkjenne norsk idretts geografiske 

representasjon, og i framtiden vise vilje til å skille mellom NIF sentralt og idrettskretsene i post 

5.1., spillemiddelfordelingen. 

Forslaget ble ikke behandlet, men besluttet utsatt til ekstraordinært ting i sak 18.1. 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-18-23-idrettkretser-som-egen-post-pa-spillemiddelsoknaden-rogaland-idrettskrets.pdf
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 REGISTRERING AV GENERELLE TRIM- OG MOSJONSAKTIVITETER I 

NORSK IDRETT 

Forslagsstiller: 

Trøndelag idrettskrets 

Forslag til vedtak: 

Norsk idretts sentrale plattform for aktivitetsregistrering «SportsAdmin» skal tilrettelegges slik 

at idrettslagenes generelle trim- og mosjonsaktiviteter skal kunne registreres på linje med all 

annen idrettsaktivitet f.o.m. 2022.  

Følgende hadde ordet i saken: 

Hanna Blengsli Kværnø – Trøndelag idrettskrets. 

Forslaget ble foreslått utsatt til det ekstraordinære tinget. Dette ble akseptert av 

tinget. 

19 BEHANDLE LANGTIDSBUDSJETT OG LANGTIDSPLAN 

 LANGTIDSPLAN FOR TINGPERIODEN 2019-2023 

Det foreligger ingen forslag til behandling. Det vises til vedtak fattet på Idrettstinget 2019.  

 LANGTIDSBUDSJETT FOR ÅRENE 2020-2023  

Det foreligger ingen forslag til behandling. Det vises til vedtak fattet på Idrettstinget 2019.  

20 VELGE IDRETTSSTYRET 

Valgkomiteens leder Grethe Fossli redegjorde for valgkomiteens innstilling. 

 VELGE 2. VISEPRESIDENT 

Valgkomiteens innstilling: 

2. visepresident 2021-2025      Sondre Sande Gullord, Nydalens Skiklub 

 

Forslag på andre kandidater som 2. visepresident: 

Norges Basketballforbund foreslo Marco Elsafadi, Bønes BBK  

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-18-24-registrering-av-trim--og-mosjonsaktivitet.pdf
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Følgende hadde ordet i saken:  

Jan Hendrik Parmann – Norges Basketballforbund 

Inger Fløgum - Innlandet idrettskrets 

Veslemøy Wåle – Vestfold og Telemark idrettskrets 

Astrid Waaler Kaas – Norges Orienteringsforbund 

Nils R. Sandal – Vestland idrettskrets 

Arild Mjøs Andersen – Norges Triathlonforbund 

Adrian Stinessen Haugen - Norges Studentidrettsforbund. 

Geir Kåre Lio – Norges Håndballforbund 

Eirik Sørdahl - Norges Volleyballforbund 

 

 

 

 

 

 

 

 VELGE STYREMEDLEMMER 

Valgkomiteens innstilling: 

Styremedlem 2021-2025 Elisabeth Faret, Ishockeyklubben Stavanger    

Styremedlem 2021-2025 Ole Rogstad Jørstad, Sportsklubben Nessegutten 

Styremedlem 2021-2025 Erik Unaas, Indre Østfold O-lag  

Styremedlem 2021-2025 Sara Stokken Rott, Kalandseid IL  

 

Styremedlem 2021-2023 Geir Jørgen Bekkevold, Fossum IF, Skien   

 

Forslag på andre kandidater som styremedlemmer: 

Norges Basketballforbund foreslo Marco Elsafadi, Bønes BBK 

 

 

 

Votering 

Valg av 2. visepresident: 

Sondre Sande Gullord, Nydalens Skiklub   126 stemmer 

Marco Elsafadi, Bønes BBK      36 stemmer 

Sondre Sande Gullord ble valgt som 2. visepresident for perioden  

2021 - 2025. 
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Følgende hadde ordet i saken: 

Jannicke Stenberg Mykkestue – Innlandet idrettskrets 

Jan Hendrik Parmann – Norges Basketballforbund 

Sara Shafighi - Trøndelag idrettskrets 

Terje Slydahl – Norges Castingforbund 

Siri Barfod – Norges Hundekjørerforbund 

Anders Gogstad – Norges Danseforbund 

Eirik Sørdahl - Norges Volleyballforbund 

Madeleine Nilsen – Vestfold og Telemark idrettskrets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrettsstyret består i perioden 2021 til 2023 av følgende personer: 

Berit Kjøll, President 

Vibecke Sørensen, 1. visepresident 

Sondre Sande Gullord, 2. visepresident 

Zaineb Al-Samarai, styremedlem 

Astrid Strandbu, styremedlem 

Sebastian Henriksen, styremedlem 

Elisabeth Faret, styremedlem 

Votering 

Valg av styremedlemmer: 

Sara Stokken Rott, Kalandseid IL     152 stemmer 

Elisabeth Faret, Ishockeyklubben Stavanger    151 stemmer 

Ole Rogstad Jørstad, Sportsklubben Nessegutten   136 stemmer 

Erik Unaas, Indre Østfold O-lag     119 stemmer 

Marco Elsafadi, Bønes BBK      36 stemmer 

Sara Stokken Rott, Elisabeth Faret, Ole Rogstad Jørstad og Erik Unaas 

ble valgt som styremedlemmer for perioden 2021 – 2025. 

 

 

 
Votering  

Suppleringsvalg av styremedlem: 

Marco Elsafadi, Bønes BBK      90 stemmer 

Geir Jørgen Bekkevold, Fossum IF, Skien    67 stemmer 

 

Marco Elsafadi ble valgt som styremedlem for perioden 2021 – 2023. 



 

 

 

PROTOKOLL IDRETTSTINGET 2021 

 

87 PROTOKOLL  

Ole Rogstad Jørstad, styremedlem 

Erik Unaas, styremedlem 

Sara Stokken Rott, styremedlem 

Marco Elsafadi, styremedlem 

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, utøverrepresentant 

Øyvind Watterdal, utøverrepresentant vara 

Kristin Kloster Aasen, IOC-representant 

Åsmund R. Sæbøe, ansattes representant 

Erling Strand, ansattes representant vara 

21 VELGE KONTROLLUTVALG, LOVUTVALG, DOMSUTVALG, 

APPELLUTVALG OG VALGKOMITÉ 

 KONTROLLUTVALGET (2021-2023) 

Forslagsstiller:   

Valgkomiteen 

Valgkomiteens innstilling: 

Leder     Anne Irene Myhr, Sparbu IL  

Medlem   Gunnar Skoglund, Lofoten Sykkelklubb 

Medlem   Tom Ericsen, Vingar IL 

Varamedlem 1   Aksel Devold, Bergenstudentenes IL 

Varamedlem 2  Karen Hasselberg Sørensen, Haugesund Triatlonklubb 

 

 LOVUTVALGET (2021-2023) 

Forslagsstiller:   

Valgkomiteen 

Valgkomiteens innstilling: 

Leder     Bodil Kristine Høstmælingen, Tyrving Friidrett 

Nestleder   Kaare M. Risung, Øvre Hosle IL 

Medlem   Tore Thallaug, Gausdal IL 

Medlem   Kjersti Elvestad, Christiania Roklubb 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Medlem   Ida Helene Braastad Balke, Skreia IL 

Varamedlem 1   Alexander Horn, Sportsklubben Brann 

Varamedlem 2  Ingeborg Kristine Lind, Gular IL 

 

 

 

 DOMSUTVALGET (2021-2023) 

Forslagsstiller:   

Valgkomiteen 

Valgkomiteens innstilling: 

Leder     Tomasz Edsberg, Oslo Basketballklubb 

Nestleder   Ingeborg Kristin Sunde, Heming IL 

Medlem   Nini Ring, Ski- og fotballklubben Lyn 

Medlem   Kåre T. Claussen, Freidig Sportsklubb 

Medlem   Morten Kjær Enger, Randesund IL 

Medlem   Trude Gran Melbye, Royal Sportsklubb 

Medlem   Joacim Holter, Søreide IL 

Medlem   Therese Eriksen Håhjemsvik, Skodje IL 

Medlem   Knut Kolloen, Porsgrunn O-lag 

 

 APPELLUTVALGET (2021-2023) 

Forslagsstiller:   

Valgkomiteen 

Valgkomiteens innstilling: 

Leder     Jeppe Normann, Bygdø Fekteklubb 

Nestleder   Ida Skirstad Pollen, Haslum IL 

Medlem   Per Flatabø, BG Pugilist 

Medlem   Tormod Bergem Strand, FK Vidar 

Medlem   Trude Sparre, IL Try 

Medlem   Ina Strømstad, Fossum IF (Bærum) 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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 VALGKOMITEEN  

Forslagsstiller:   

Idrettsstyret  

Det vises til sak 17.17, der Idrettsstyret foreslår en ny sammensetning av valgkomiteen og 

overlappende valgperioder. Idrettsstyret velger å legge fram forslag til innstilling basert på de 

foreslåtte lovendringene. Dersom lovendringsforslagene ikke vedtas, vil Idrettsstyret legge fram 

en revidert innstilling. 

Idrettsstyrets innstilling: 

Leder:    Terje Roel, Trondheim Basketballklubb   (2021 – 2023)  
Nestleder:   Astrid Waaler Kaas, IL Heming    (2021 – 2025) 
 
Medlem:   Cidi Nzita, IL Norna-Salhus    (2021 – 2023) 
Medlem:   Mona Adolfsen, Romerike Kunstløpsklubb   (2021 – 2023) 
Medlem:   Mads Stian Hansen, Alta IF    (2021 – 2025) 
Medlem:    Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Kjelsås IL (2021 – 2025) 
 
Medlem:   Trond Inge Haugen, Kroken IL   (2021 – 2023) 
Medlem:   Marit Roland, Lillehammer Skiklubb  (2021 – 2023) 
Medlem:   Rigmor Hansen Aarrestad, Harstad Cykleklubb (2021 - 2025) 
Medlem:   Marius Gisvold, Ready IF    (2021 – 2025) 
 
Varamedlem:   Turid Williksen, Fossum IF (Bærum)  (2021 – 2023) 

Varamedlem:   Morten Søgård, Jar Curling klubb   (2021 – 2025) 

 

Følgende hadde ordet i saken: 

Sebastian Henriksen – Idrettsstyret 

 

 

 

 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/vedlegg-sak-21-5-idrettsstyrets-inntilling-til-valgkomiteen.pdf
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 ETISK RÅD 

Forslagsstiller:  

Valgkomiteen 

Valgkomiteens innstilling: 

Robert Mood, Kolbotn IL 

Dirigenten viste til valgkomiteens redegjørelse for sin innstilling og at valgkomiteen kun 

fremmer forslag til leder av etisk råd. 

 

 

 PÅTALENEMND 

Forslagsstiller: 

Valgkomiteen 

Valgkomiteens innstilling: 

Reidar Bruusgaard, Slemmestad IF 

Dirigenten viste til valgkomiteens redegjørelse for sin innstilling og at valgkomiteen kun 

fremmer forslag til leder av NIFs påtalenemnd. 

 

 

 

 

Dirigenten ba om at tinget aksepterte at de øvrige medlemmer av etiske råd og påtalenemnd 

velges på det ekstraordinære tinget, og at valget settes på saklisten for det ekstraordinære tinget. 

Tinget aksepterte dette. 

 

 

Votering: 

Forslaget til leder ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Votering: 

Forslaget til leder ble enstemmig vedtatt. 
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22 RESOLUSJON 

En gjenåpning av idretten  

Idrettens visjon er Idrettsglede for alle. Det viktigste vi gjør er å tilby barn, unge og voksne 

idrettsaktivitet. Dette gjør vi over hele landet, med nesten 11 000 idrettslag, 11 idrettskretser, 

328 idrettsråd og 55 særforbund. Gjennom koronapandemien har store deler av 

idrettsaktiviteten vært nedstengt, og mange har mistet sitt idrettstilbud. Pandemien har stengt 

ned idrettsglede. 

Norsk idrett har lojalt og disiplinert fulgt myndighetenes påbud, retningslinjer og råd om 
idrettslig aktivitet, men merker og frykter konsekvensene av idrettstilbud som er blitt borte over 
hele landet. Disse konsekvensene kan være redusert idrettsaktivitet både blant barn, ungdom og 
voksne, og færre frivillige som gir av sin tid og involverer seg i barns idrettsaktivitet og 
oppvekstvilkår. Dette må ikke skje! 

Det rapporteres om økning i henvendelsene til bekymringstelefonene for psykisk helse, 
studenter sliter mer enn før, og aktører som jobber med sårbare barn og unge roper varsko. 
Pågangen fra ungdom til Sunn idretts anonyme bekymringschat med psykolog, er økt med 67 
prosent siden nyttår i fjor. Vi vet også at mange familier har mistet en jobb eller en inntekt, med 
de konsekvensene dette har både for økonomi og mulighet for deltakelse i fritidsaktiviteter for 
voksne og barn. Voksne utøvere i kontaktidretter har hatt det særskilt krevende med en 
nedstengt idrett under hele pandemien, og bør nå prioriteres for å få gjenåpnet sine 
aktivitetsarenaer. 

Idrettslagene er limet i lokalsamfunnene. Norsk idrett tror på kraften som ligger i fellesskap og 
deltakelse. Idretten er så uendelig mye mer enn et tilbud om deltakelse i en enkelt idrett. 
Idrettslagenes fellesskap gir mening, påvirker psykisk helse og sosiale forhold, og bidrar til å gi 
hverdagen struktur og innhold for mange mennesker. I tillegg engasjerer idretten foreldre og 
ildsjeler som gir av sin tid til idrettens og lokalsamfunnets beste. 

Idretten er derfor en viktig del av løsningen for hvordan vi skal bygge opp samfunnet igjen etter 
korona. 

Vi ønsker at medlemstap endres til medlemsvekst, passivitet endres til et fysisk mer aktivt 
samfunn og tap av økonomi endres til styrkede forutsetninger for mer og bedre idrett i hele 
landet. 

• Tinget i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité oppfordrer 
myndighetene til å støtte idrettens arbeid i gjenåpningen.  

• Tinget ber myndighetene om særlig å legge til rette for deltakelse av barn og unge som 
kommer fra familier der økonomi kan være avgjørende for deltakelse. 

• Tinget oppfordrer regionale og lokale myndigheter til å støtte og samarbeide med 
idrettskretsene, idrettsrådene og idrettslagene i deres innsats i sine lokalsamfunn. 

• Idretten ønsker å samarbeide med regjeringen om et felles krafttak etter pandemien, 
med mål om å styrke idrettens økonomiske og anleggsmessige rammevilkår. 
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Følgende hadde ordet i saken: 

Astrid Strandbu – Idrettsstyret/Redaksjonskomiteen 

Følgende hadde gitt innspill til forslaget til resolusjon: 

Viken idrettskrets 

Trøndelag idrettskrets 

Norges Fotballforbund 

Norges Volleyballforbund 

Norges Skøyteforbund 

*** 

AVSLUTNING 

President Berit Kjøll avsluttet Idrettstinget lørdag 29. mai 2021. 

Sted Dato Sted Dato 

_____________ ____________ 

Inger Lise Brones Olav Skrudland 

Votering: 

Resolusjonen ble enstemmig vedtatt. 
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