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Forslag til lovendring - Idrettstinget 2019 

Fra:   Finnmark idrettskrets  

Tittel på forslag: Endring av II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE  

Gjeldende ordlyd  

II. Tillitsvalgte og ansatte 

§ 2-4. Kjønnsfordeling 

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til 

årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig 

i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer 

enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen 

gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved 

beregningen av kjønnsfordelingen. 

(2) Ved valg/oppnevning til styrer, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal 

styret innen 1 måned etter årsmøtet/ tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting 

der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende 

til nytt styre, komité mv. er valgt. 

(3) Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen, hvis 

ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle 

bestemmelsen. 

(4) Idrettsstyret eller idrettskretsen kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, 

herunder å innkalle til nytt årsmøte/ting, jf.  § 2-3, eller foreta ny oppnevning. 

(5) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi 

dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i 

forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør 

dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget. Dispensasjon kan kun gis for en 

valgperiode/oppnevning av gangen. 

 

Forslag til ny ordlyd 

II. Tillitsvalgte og ansatte 

§ 2-4. Kjønns- og aldersfordeling 

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til 

årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig 

i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer 

enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen 
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gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved 

beregningen av kjønnsfordelingen. 

(2) I NIF, IK, IR og SF, SK skal det ved valg/oppnevning av styre velges minst en person 

under 26 år. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av aldersfordelingen. 

(3) Ved valg/oppnevning til styrer, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal 

styret innen 1 måned etter årsmøtet/ tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting 

der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende 

til nytt styre, komité mv. er valgt. 

(4) Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille kjønnsbestemmelsen, 

hvis ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle 

bestemmelsen. 

(5) Idrettsstyret eller idrettskretsen kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, 

herunder å innkalle til nytt årsmøte/ting, jf.  § 2-3, eller foreta ny oppnevning. 

(6) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi 

dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i 

forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør 

dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget. Dispensasjon kan kun gis for en 

valgperiode/oppnevning av gangen. 

 

Begrunnelse 

Begrepet likestilling har tradisjonelt vært benyttet i forhold til kjønnslikestilling, også i 

idretten.  I dag opplever mange unge at de ikke slipper til i posisjoner hvor de gis reell 

påvirkning gjennom idrettspolitiske diskusjoner og beslutningsprosesser. Begrepet likestilling 

kan da også benyttes i forhold til alder.  

 

Unge mennesker ønsker å bidra i organisasjonen og ønsker også reell påvirkningsmulighet 

gjennom styreverv. Det handler om ideer, verdier og standpunkter. Hvis en gruppe 

medlemmer er under-representerte, i betydningen mye mindre til stede i valgte fora, er det 

både et spørsmål om alles synspunkter og erfaringer blir ivaretatt og et spørsmål om det i 

praksis er like muligheter til deltakelse. På bakgrunn av dette har FIKs styre bestemt at en 

ønsker å fremme et forslag  som skal gjelde alle organisasjonsledd unntatt idrettslag.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Finnmark idrettskrets 

 

 

May Bente Eriksen        Otilie Næss 

Leder          Styremedlem 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 

Endring av II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 

Forslag: 

Gjeldende ordlyd Forslag til ny ordlyd 

II. Tillitsvalgte og ansatte 
§ 2-4. Kjønnsfordeling 
(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, 
utvalg/komité mv. og ved representasjon til 
årsmøte/ting, skal begge kjønn være 
representert. Sammensetningen skal være 
forholdsmessig i forhold til 
kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog 
slik at det ved valg/oppnevning av mer enn 
tre personer skal velges/oppnevnes minst 
to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen 
gjelder også der det velges mer enn ett 
varamedlem. Ansattes representant teller 
ikke med ved beregningen av 
kjønnsfordelingen. 
(2) Ved valg/oppnevning til styrer, råd, 
utvalg/komité mv. i strid med 
bestemmelsen, skal styret innen 1 måned 
etter årsmøtet/ tinget sende ut innkalling til 
ekstraordinært årsmøte/ting der nytt valg 
foretas. Eksisterende medlemmer i det 
aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende 
til nytt styre, komité mv. er valgt. 
(3) Ved representasjon må den delegasjon 
som faktisk møter tilfredsstille 
bestemmelsen, hvis ikke mister 
organisasjonsleddet det antall 
representanter som mangler for å oppfylle 
bestemmelsen. 
(4) Idrettsstyret eller idrettskretsen kan 
pålegge organisasjonsledd å oppfylle 
bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt 
årsmøte/ting, jf.  § 2-3, eller foreta ny 
oppnevning. 
(5) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir 
fullmakt kan, når det foreligger særlige 
forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. Det skal så langt mulig 

II. Tillitsvalgte og ansatte 
§ 2-4. Kjønns- og aldersfordeling 
(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, 
utvalg/komité mv. og ved representasjon til 
årsmøte/ting, skal begge kjønn være 
representert. Sammensetningen skal være 
forholdsmessig i forhold til 
kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog 
slik at det ved valg/oppnevning av mer enn 
tre personer skal velges/oppnevnes minst 
to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen 
gjelder også der det velges mer enn ett 
varamedlem. Ansattes representant teller 
ikke med ved beregningen av 
kjønnsfordelingen. 
(2) I NIF, IK, IR og SF, SK skal det ved 
valg/oppnevning av styre velges minst en 
person under 26 år. Ansattes representant 
teller ikke med ved beregningen av 
aldersfordelingen. 
(3) Ved valg/oppnevning til styrer, råd, 
utvalg/komité mv. i strid med 
bestemmelsen, skal styret innen 1 måned 
etter årsmøtet/ tinget sende ut innkalling til 
ekstraordinært årsmøte/ting der nytt valg 
foretas. Eksisterende medlemmer i det 
aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende 
til nytt styre, komité mv. er valgt. 
(4) Ved representasjon må den delegasjon 
som faktisk møter tilfredsstille 
kjønnsbestemmelsen, hvis ikke mister 
organisasjonsleddet det antall 
representanter som mangler for å oppfylle 
bestemmelsen. 
(5) Idrettsstyret eller idrettskretsen kan 
pålegge organisasjonsledd å oppfylle 
bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 

søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om 
dispensasjon må være sendt til det organ 
som avgjør dispensasjonssøknaden innen 
14 dager etter årsmøtet/tinget. 
Dispensasjon kan kun gis for en 
valgperiode/oppnevning av gangen. 
 

årsmøte/ting, jf.  § 2-3, eller foreta ny 
oppnevning. 
(6) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir 
fullmakt kan, når det foreligger særlige 
forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. Det skal så langt mulig 
søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om 
dispensasjon må være sendt til det organ 
som avgjør dispensasjonssøknaden innen 
14 dager etter årsmøtet/tinget. 
Dispensasjon kan kun gis for en 
valgperiode/oppnevning av gangen. 
 

 

Begrunnelse: 

Begrepet likestilling har tradisjonelt vært benyttet i forhold til kjønnslikestilling, også i idretten.  I dag 

opplever mange unge at de ikke slipper til i posisjoner hvor de gis reell påvirkning gjennom 

idrettspolitiske diskusjoner og beslutningsprosesser. Begrepet likestilling kan da også benyttes i 

forhold til alder.  

 

Unge mennesker ønsker å bidra i organisasjonen og ønsker også reell påvirkningsmulighet gjennom 

styreverv. Det handler om ideer, verdier og standpunkter. Hvis en gruppe medlemmer er under-

representerte, i betydningen mye mindre til stede i valgte fora, er det både et spørsmål om alles 

synspunkter og erfaringer blir ivaretatt og et spørsmål om det i praksis er like muligheter til 

deltakelse. På bakgrunn av dette har FIKs styre bestemt at en ønsker å fremme et forslag  som skal 

gjelde alle organisasjonsledd unntatt idrettslag. 

 

Finnmark 23. januar 2019 

 

 
Med vennlig hilsen 
Finnmark idrettskrets 
 
 
 
May Bente Eriksen        Otilie Næss 
Leder          Styremedlem 



          

 

Forslag til lovendring - Idrettstinget 2019 

Fra:  OPPLAND IDRETTSKRETS 

ENDRING NIFs LOV § 2-4 (5) 

 

Forslag: 
Ønsker større trykk på likestilling og dermed redusert mulighet for dispensasjoner. 

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

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

 

Begrunnelse: 
Om man tar kjønnsfordeling på alvor, kan det ikke være så enkelt å få dispensasjoner. I idrettslag kan 
det være en utfordring i særlige idretter å fylle styrer med nok kvinnelige eller mannlige medlemmer. 
Her kan det det være mulighet for dispensasjoner, men når man ønsker å representere skal det være 
et ufravikelig krav med riktig kjønnsfordeling. Utfordringer eksempelvis ved sykdom kan løses ved å 
velge personlige vara for de ulike representantene i eget organisasjonsledd. 

 
Lillehammer 22. januar 2019  
 
_______________ 
Berit Brørby, sign 
leder 
 





 
 
 
 
 

      

 

 
 

Forslag til vedtak - Idrettstinget 2019 

Fra: Telemark Idrettskrets 

Tittel på forslag: Endring av § 2-5, forslag til nytt andre ledd  

 

Forslag til vedtak: 

Gjeldende ordlyd Forslag til ny ordlyd 

Ingen gjeldende ledd i dag 
 
 

§ 2-5 Generelle regler om stemmerett, 
valgbarhet, forslagsrett mv. 
          (2) Ved valg av styre skal minst ett        
                styremedlem ved valget være 26 år   
                eller yngre, dersom   
                organisasjonsleddet  
                driver idrett for barn og/eller  
                ungdom.  
 
Eksisterende ledd forskyves til å gjelde som 3. til 
8.ledd  
 

 

Begrunnelse for forslaget: 

Sikre ung representasjonen i organisasjonsledd sine styrer på alle nivåer. 

 

Mange organisasjonsledd har egne versjoner når det gjelder styresammensetning og lovpålagte 

føringer på medlem(er) med en viss alder og/eller yngre.  

Forslaget om nytt ledd foreslås lagt inn under kapittel 2; Felles bestemmelser for samtlige 

organisasjonsledd - Tillitsvalgte og ansatte § 2-5.  

Denne loven vil forplikte alle organisasjonsledd som er medlem av Norges idrettsforbund og 

olympiske og paralympiske komité som driver idrett for barn og/eller ungdom, og med det har 

medlemmer i aldersgruppen 6-12 år og/eller 13-19 år.  

Bakgrunnen for at lovforslaget kun krever ett styremedlem under 26, handler hovedsakelig om at det 

skal være realistisk for alle organisasjonsledd. Det setter derimot ingen begrensning om at det kun 

skal være ett styremedlem under 26 år. Det oppfordres sterkt til å ha med flere unge 

styremedlemmer i alle aktuelle styrer. 

 

 

Skien, 22.januar 2019 

 
Geir Berge Nordtveit 
Telemark idrettskrets 







          

 

Forslag til lovendring - Idrettstinget 2019 

Fra:  OPPLAND IDRETTSKRETS 

ENDRING NIFs LOV § 2-17 (2) 

 

Forslag: 
Ønsker et minimumsantall på årsmøte (og evt ekstraordinært). Bør være et minimum at dagens 
styre og nye kandidater møter på årsmøte slik at man vet hvem man velger. Samtidig kan dette 
være en pådriver til å redusere antallet valgte representanter på årsmøtene. 

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

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

 

Begrunnelse: 

• Idrettslag med stor organisasjons med mange på valg kan påvirkes til å se på sin organisasjon 
med færre tillitsvalgte. Enklere og lettere organisasjon – med til aktivitet og mindre til 
administrasjon. 

NB – kommer forslag senere om redusert antall som må velges. 

 
Lillehammer 22. januar 2019  
 
_______________ 
Berit Brørby, sign 
leder 
 



Buskerud Idrettskrets 

Troms idrettskrets 

 

 

 

Til Norges idrettsforbund og olympiske og paralymiske komite 

 

        Drammen/Harstad 23.01.2019 

 

FORSLAG OM LOVENDRING FOR BEHANDLING PÅ ORDINÆRT IDRETTSTING I MAI 2019 

OM VALGKOMITE 

§ 2-18 Valgkomité 

Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge fra innstilling på 

kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøte/ting. Medlemmer av styrets eget 

presidentskap er ikke valgbare til valgkomiteen. 

§ 3-7 Ledermøte 

(5) På ledermøtet året etter Idrettstinget foretas valg av 6 medlemmer og 4 varamedlemmer til 

valgkomiteen. Særforbundenes representanter velger 3 medlemmer og 2 varamedlemmer, og  

idrettskretsenes representanter velger 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret skal utpeke en 

sekretær til valgkomiteen som ikke har noen ansettelsesforhold eller andre bindinger til NIF. 

Formålet med lovendringen er å få på plass en valgkomite så tidlig som mulig, slik at eventuelt 

suppleringsvalg kan avholdes på mellomting, og at organisasjonen så tidlig som mulig etter et ordinært 

ting også er utrustet til å takle et eventuelt ekstraordinært ting som krever valg. Å utelukke medlemmer 

fra presidentskapet til valgkomiteen er for å sikre valgkomiteen den nødvendige objektivitet. Det 

samme gjelder for å utpeke sekretær til valgkomiteen som er uten ansettelsesforhold eller andre 

bindinger til NIF. 

 

OM MELLOMTING OG BEHANDLING AV LOVSAKER 

§3-5 Mellomting 

(1) Idrettsstyret skal innkalle til mellomting annet hvert år – som regel i sammenheng med 

ledermøte. 

a) vedta endringer i NIFs lov 

b) behandle innkomne forslag og saker 

c) foreta suppleringsvalg 

Formålet med lovendringen er å sikre en forsvarlig behandling av lovsaker. Dette forhindrer ikke at 

lovsaker også kan behandles på de ordinære ting, men da i et volum som tinget kan makte innenfor et 

ellers stramt tidsprogram. 



 

OM VALG 

§3-4 Idrettstingets oppgaver 

o) foreta valg på Idrettsstyret: 

        - president 

 -1. og 2. visepresident 

 -8 styremedlemmer 

 

I presidentskapet skal begge kjønn være representert. Blant de 8 styremedlemmer skal begge kjønn 

være tallmessig likt representert. 

 

Minst et medlem av Idrettsstyret skal ved valget være 26 år eller yngre. Et flertall av Idrettsstyrets 

medlemmer skal representere de olympiske idretter. IOC-medlem kan ikke samtidig være medlem av 

presidentskapet. Alle medlemmer velges enkeltvis (en for en). 

Formålet er å sikre en tilnærmet lik kjønnsmessig representasjon i Idrettsstyret. Valg enkeltvis skal sikre 

at idrettstinget har bedre kontroll på hvem som velges til Idrettsstyret. Dagens lovtekst – i tilfeller med 

mange kandidater - innbyr til tilfeldigheter. At IOC-medlem ikke samtidig er medlem av presidentskapet 

er en naturlig presisering for å unngå lojalitetskonflikter mellom NIFs ledelse og dets forhold til IOC-

kontrollerte organer. 

 

Roar Bogerud (sign.)       Knut Bjørklund (sign.) 

Leder Buskerud idrettskrets      Leder Troms idrettskrets 



          

 

Forslag til lovendring - Idrettstinget 2019 

Fra:  OPPLAND IDRETTSKRETS 

ENDRING NIFs LOV § 2-19 (4) 

 

Forslag: 
Ingen årsmøter skal kunne avholdes uten minimumsantall stemmeberettigede. 

Gjeldende ordlyd Forslag til ny ordlyd 
Et ekstraordinært årsmøte/ting er vedtaksført 
med det antall godkjente 
representanter/medlemmer som møter. 
Ekstraordinært årsmøte i idrettslag er 
vedtaksført dersom det møter et antall 
stemmeberettigede medlemmer som minst 
tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom det 
ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, 
kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav 
til minimumsdeltakelse. 

Et ekstraordinært årsmøte/ting er vedtaksført 
med det antall godkjente 
representanter/medlemmer som møter. 
Ekstraordinært årsmøte i idrettslag er 
vedtaksført dersom det møter et antall 
stemmeberettigede medlemmer som minst 
tilsvarer det antallet som skal velges på 
ordinært årsmøte.  

 

Begrunnelse: 
Fra tid til annen kan det være betente saker som skal behandles på ekstraordinære årsmøter. 
Derfor krav om minimumsantall. 
 
Lillehammer 22. januar 2019  

 
_______________ 
Berit Brørby, sign 
leder 
 







1701:g25 (1•-•411.1)

cur/ingfvrbund

Forslag fra Norges Curlingforbund til Idrettstinget 2019 Ullevål 09.01.2019

Lovendringsforslag - toårig tingperiode

Norges Curlingforbund fremmer med dette forslag til endringer i NIFs lov §
3 Idrettstinget for overgang til to-årig tingperiode. Forslaget er utformet slik at
valg til idrettsstyret fortsatt gjøres for fire år, med valg på hvert idrettsting slik
at kontinuiteten faktisk blir bedre enn tidligere ved at kun halve styret er på
valg ved hvert idrettsting:

§ 3-1 Norsk idretts høyeste myndighet
Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet og holdes hvert fjeFde annet år innen
utgangen av juni.

§ 3-4 Idrettstingets oppgaver
(1) Idrettstinget skal:

o) foreta følgende valg til idrettsstyret:
— på hvert andre idrettsting; President for en periode på fire år,
— på hvert andre idrettsting; 1. og 2. visepresident for en periode på

fire år,
— 4 av 8 styremedlemmer for en periode på fire år.

Begrunnelse. 
Endringer i samfunnet går stadig raskere, og idrettsorganisasjonens lange
beslutningsprosesser oppleves i økende grad krevende. Særlig i de seneste
tingperioder har dette vært merkbart. Pga lang tingperiode har f eks
anbefalinger fra Bernanderutvalget som presenterte sin innstilling i oktober
2016 ennå ikke blitt formelt implementert i idrettsorganisasjonen i påvente av
et formelt idrettsting.

Norsk idrett står midt en en moderniseringsprosess og vil ha behov for å kunne ta
beslutninger raskere enn det som er mulig med 4-års perioder. Videre forventes det at
endringsbehovet i fremtiden også vil kreve større dynamikk og hyppighet i
beslutningsprosessen.

Et idrettsting er dyrere å avholde enn et ledermøte. Kostnader bør holdes
nede, og det kan med fordel vurderes tiltak for å redusere idrettstingets
størrelse samt å forenkle tinforhandlingene.

Forslaget er innrettet slik at kontinuitet i idrettsstyret sikres, faktisk bedre enn i
dag siden det medfører innføring av en lovfestet overlapping i styret.

NORGES CURLINGFORBUND, Serviceboks i - Ulleval Stadion, 0840 Oslo, Besøksadresse Sognsveien 75, Tlf +47 21 02 98 0o, Fax 47 21 02 go 03, e-post: ncf@nif idrett no



nørg25

cur/ingfvrbund

Dette forslaget er sammenfallende med innstilling fra arbeidsgruppen nedsatt
av moderniseringsprogrammets styringsgruppe 16. juni 2018 for å se på
organisering og fordeling av tjenester og oppgaver.

Med hi,lscn'

r'
&eYi.Sekr.

i Norges Curlingforbund

NORGES CURLINGFORBUND, Serviceboks i - Ullevål Stadion, 0840 Oslo, Besøksadresse. Sognsveien 75, Tlf +47 21 02 g8 00, Fax 47 21 02 go 03, e-post: ncf@nif.idrett no



 

      

  

               

     

 

 

 

 

Forslag til lovendring - Idrettstinget 2019 

 

Fra: Norges studentidrettsforbund 

 

Tittel på forslag:  Lovendringsforslag valg til Idrettsstyret 
 

 

Forslag: 

 

Under forutsetning av at §3-1 endres til at det skal gjennomføres Idrettsting hvert 2. år,  

foreslår Norges studentidrettsforbund følgende endring i lovteksten for §3-4:  

 

§3-4 Styremedlemmer velges i utgangspunktet for fire år om gangen, men med halvparten på 

valg hver gang. Ved hvert valg skal det velges minst ett styremedlem under 26 år. 

 

Begrunnelse: 

Norges studentidrettsforbund mener at dersom det blir Idrettsting hvert andre år bør det sikres 

kontinuitet i styret ved at hvert styremedlem velges for fire år av gangen, men at halvparten 

står på valg ved hvert ting. Dette vil sørge for kontinuitet, sikre god erfaringsoverføring innad 

styret og muliggjør bedre fremdrift for organisasjonen.  

 

Videre vil det være hensiktsmessig at det ved hvert valg på Idrettstinget, også skal velges 

minst ett styremedlem under 26 år til Idrettsstyret. Dette for å sikre at det til enhver tid skal 

være to unge voksne i Idrettsstyret. 

 

For å være en relevant organisasjon i dagens samfunn og for medlemmene våre, bør vi i alle 

ledd ivareta et mangfold som i størst mulig grad gjenspeiler medlemsmassen. Som landets 

største barne- og ungdomsorganisasjon er det derfor naturlig at vi også har flere unge 

representanter i vårt øverste beslutningsorgan. Norsk idrett er tjent med å være et 

foregangsland på «good governance», der mangold generelt og alderssammensetning spesielt 

ivaretas. Dette gir flere nyttige perspektiver i utviklingen av norsk idrett.  

 

Kraften i ungt engasjement kan ikke undervurderes og vil være en kjemperessurs i et 

Idrettsstyre dersom det tilrettelegges for det. 

 

 

På vegne av Norges studentidrettsforbund,  

 

 
_______________ 

Emilie Zakariassen Hansen 

President 

Oslo, 23. januar 2019 

 



 
 
 
 
 

      

 

 
 

Forslag til vedtak - Idrettstinget 2019 

Fra: Telemark Idrettskrets 

Tittel på forslag: Endring av § 3-4 (1) o) andre avsnitt og § 4-2 (2)  

 

Forslag til vedtak: 

Gjeldende ordlyd Forslag til ny ordlyd 

§ 3-4 Idrettstingets oppgaver 
(1) Idrettstinget skal: 

     (……….) 
o)  (……….) 

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

 
 

§ 3-4 Idrettstingets oppgaver 
(1) Idrettstinget skal: 

    (………) 
o) (……….) 

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

  

§ 4-2 Sammensetning. Vedtaksførhet 
(2) Minst ett medlem av Idrettsstyret skal 

ved valget være 26 år eller yngre. 
 

§ 4-2 Sammensetning. Vedtaksførhet 
(2) Minst ett medlem to medlemmer av 

Idrettsstyret skal ved valget være 26 år 
eller yngre. 

 

 

Begrunnelse for forslaget: 

Sikre og styrke ung representasjonen sentralt politisk i norsk idrett. 

 

 

 

 

 

 

Skien, 22.januar 2019 

 
Geir Berge Nordtveit 
Telemark idrettskrets 



          

 

Forslag til lovendring - Idrettstinget 2019 

Fra:  OPPLAND IDRETTSKRETS 

ENDRING NIFs LOV § 3-4 pkt p,  
SAMT AT § 3-7 (5) FJERNES OG AT § 3-7 (6) BLIR NYTT § 3-7 (5) 

 

Forslag: 
Forutsatt toårige tingperioder bør ny valgkomite kunne velges på Idrettstinget. 

Gjeldende ordlyd Forslag til ny ordlyd 
Foreta følgende øvrige valg: 
  

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

  

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

  

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

  

- Appellutvalg bestående av leder, 
nestleder og 4 medlemmer. Leder og 
nestleder skal være utdannet jurist og ha 
domstolserfaring. Halvparten av de 
øvrige medlemmer skal være utdannet 
jurist, 

  

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

 

Foreta følgende øvrige valg: 
  

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

  

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

  

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

  

- Appellutvalg bestående av leder, 
nestleder og 4 medlemmer. Leder og 
nestleder skal være utdannet jurist og ha 
domstolserfaring. Halvparten av de 
øvrige medlemmer skal være utdannet 
jurist, 

  

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

  
 

 

Begrunnelse: 
Med to-årige tingperioder må nok en valgkomite være tettere på hva som skjer i Idrettsstyret og 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov/?%c2%a73-7#_NIFLOV047
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov/?%c2%a73-7#_NIFLOV047


organene rundt. Derfor bør de sitte i to år og ikke velges på ledermøtet året før. 
 
 
Lillehammer 22. januar 2019  

 
_______________ 
Berit Brørby, sign 
leder 
 



            

      

Forslag til lovendring - Idrettstinget 2019 

Fra: Oslo Idrettskrets 

Tittel på forslag:  Nytt 5.ledd i § 4-6 Utvalg og komiteer  

 

Forslag: 

Forslag til nytt 5.ledd i § 4-6 

 
§ 4-6     Utvalg og komiteer 

 
(5)  Idrettens ressursgruppe for granskning av økonomisk kriminalitet kan på forespørsel 

bistå organisasjonsleddene med å veilede, klarlegge, underbygge og dokumentere 
faktiske forhold og ansvarsforhold ved uønsket eller ekstraordinær hendelse.  

 

 

Begrunnelse: 

Vi foreslår dette fordi: 

• Norsk idrett har et ansvar for å forebygge, opplyse og utrede egne saker der mistanke om 
økonomisk kriminalitet foreligger. 

• Norsk idrett må ha kompetanse og virkemidler til å forhindre økonomiske tap og forhindre 
omdømmetap. 

 

Idretten mottar og forvalter årlig betydelige midler fra det offentlige, fra private og fra idrettens 

medlemmer. Dette medfører et særlig ansvar for å kontrollere, forebygge og forhindre økonomisk 

kriminalitet innen egen organisasjon.  

Idretten som økonomisk industri gir mulighet for betydelig økonomisk vinning. Grådigheten og dens 

kraft tiltrekker seg den kunnskap, kompetanse og bistand som er nødvendig for å begå økonomisk 

kriminalitet. Oslo Idrettskrets er godt kjent med at idretten tiltrekker seg velorganiserte kriminelle 

grupper med betydelige ressurser.  

Økonomisk kriminalitet kan defineres som "Profittmotivert, lovstridig handling som begås innenfor 

eller med utspring i økonomisk virksomhet som i seg selv er lovlig". Rettspraksis, politianmeldelser og 

saker håndtert internt i idretten viser at idretten i økende omfang er arena for slik kriminalitet. Hvert 

av tilfellene er en belastning for det berørte organisasjonsledd spesielt og idretten generelt. 

Idrettens ansvar som problemeier og fornærmet er derfor først og fremst å forebygge, opplyse og 

utrede egne saker og erstatningskrav der det er mistanke. 



Idrettens ressursgruppe for granskning er slik Oslo Idrettskrets foreslår i samsvar med praksis i flere 

private og offentlige virksomheters utrederavdelinger. Til sammenlikning kan nevnes at 

forsikringssikringsbransjen, NAV, Forsvaret og banknæringen de siste tiår har bygget opp slike 

enheter med spisskompetanse på økonomisk kriminalitet i egen organisasjon. Oppgavene er å 

forebygge og avdekke økonomisk svindel, klarlegging av faktum i saker av en viss størrelse, 

samarbeide med politiet samt å utvikle og formidle intern og ekstern opplæring og informasjon innen 

fagområdet. Dette fordrer en kompetanse hverken idrettslag, idrettskretser eller særforbund 

besitter. 

Den samfunnsmessige reaksjon i form av etterforskning, tiltale og straff er forbeholdt politi og 

påtalemyndighet. Granskning er en undersøkelse som idretten må sette i verk i forbindelse med 

uønsket/ekstraordinær hendelse. Formålet med granskning er å klarlegge faktiske forhold og 

ansvarsforhold.  

Oslo Idrettskrets ser for seg en ressursgruppe som innledningsvis består av minimum 1 jurist, 1 

utreder/gransker og 1 revisor. 

Etablering og drift av enheten vil medføre kostnader for idretten, men vil samtidig forebygge, 

redusere og forhindre tap i form av økonomisk kriminalitet. Til fradrag for utgiftene kommer også 

tilkjente erstatningskrav. Den potensielle kostnaden for norsk idrett i form av omdømmetap ved å 

ikke etablere en slik sentral ressursgruppe kan bli svært stor. 

Idrettsstyret skal vedta saksbehandlingsregler for Idrettens ressursgruppe. 

 

Oslo, 23/1-2019 

 

_______________ 

Sveinung Oftedal 
Oslo Idrettskrets 
Leder 



 

 

 

Forslag til lovendring - Idrettstinget 2019 

Fra: Norges Bedriftsidrettsforbund  

Tittel på forslag:  Endring av kapittel 9 Bedriftsidrett  

Forslag: 

Endring i kapittel 9 om Bedriftsidrett  

Alternativt forslag er at reglene i kapittel 9 om Bedriftsidrett, flyttes til kapittel 6 Særforbund, og gis 
en egen paragraf der.  

Gjeldende ordlyd Forslag til ny ordlyd 
 

(1) Bedriftsidretten ledes av Norges 

Bedriftsidrettsforbund som er en organisasjon 

tilsluttet NIF med status som særforbund. 

Norges Bedriftsidrettsforbund skal ha lov 

godkjent av Idrettsstyret. For øvrig gjelder 

reglene i § 2-2. 

(2) Hvor det er hensiktsmessig, oppretter 

Norges Bedriftsidrettsforbund innen 

idrettskretsene bedriftsidrettskretser som har 

status som særkretser. Innen en 

bedriftsidrettskrets kan Norges 

Bedriftsidrettsforbund opprette lokale kretser 

(bedriftsidrettsråd).   

§ 9-2.Medlemmer 

(1) I Norges Bedriftsidrettsforbund kan tas opp 

som medlemmer bedriftsidrettslag ved 

bedrifter, firmaer, etater, yrkesgrupper, 

 

(1) Bedriftsidretten ledes av Norges 

Bedriftsidrettsforbund som er en organisasjon 

tilsluttet NIF med status som særforbund. 

Norges Bedriftsidrettsforbund skal ha lov 

godkjent av Idrettsstyret. For øvrig gjelder 

reglene i § 2-2. 

(2) Hvor det er hensiktsmessig, oppretter 
Norges Bedriftsidrettsforbund innen 
idrettskretsene bedriftsidrettskretser som har 
status som særkretser 
 
Siste setning (2) slettes  
 
 
 
 
 
 

§ 9-2.Medlemmer 

(1) I Norges Bedriftsidrettsforbund kan tas opp 

som medlemmer bedriftsidrettslag ved 

bedrifter, firmaer, etater, yrkesgrupper, 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov/?%c2%a72-2#_NIFLOV015
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov/?%c2%a72-2#_NIFLOV015


fagforeninger og andre faglige 

sammenslutninger hvis idrett og friluftsliv drives 

etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer 

og konkurranseregler for bedriftsidretten. 

(2) Søknad om medlemskap sendes 

bedriftsidrettskretsen som avgir innstilling om 

opptak til idrettskretsen som  foretar opptaket.  

(3) Norges Bedriftsidrettsforbund medlemmer 

plikter å overholde NIFs lov og bestemmelser, 

og forbundet skal vedta særskilt lovnorm som 

foreskriver at lagsmedlemmer plikter å 

underkaste seg NIFs lov og bestemmelser og 

påse at denne blir brukt. 

 
 

fagforeninger og andre faglige 

sammenslutninger hvis idrett og friluftsliv drives 

etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer 

og konkurranseregler for bedriftsidretten 

2) Søknad om medlemskap sendes 
bedriftsidrettskretsen som foretar opptaket.  
Medlemmene registerets i NIFs 
medlemsdatabase 
 
 
(3) slettes i sin helhet  

 

Begrunnelse: 

I forslag til endringen er det kun dagens § 9-2.2 som endres og §9-3 slettes.  

Til § 9-2.2 

Bedriftsidrettslag er i en særstilling i NIF. Mens andre idrettslag er en åpen organisasjon der alle kan 
søke om medlemskap, er et bedriftsidrettslag en lukket organisasjon. For å bli medlem i et 
bedriftsidrettslag må medlemmet være tilknyttet arbeidsplassen som bedriftsidrettslaget har sitt 
utspring fra.  

Alle bedrifter har rett til å danne et eget bedriftsidrettslag, derfor ønsker vi i nytt forslag at det er 
NBIFs kretser som selv kan ta opp nye bedriftsidrettslag. Idrettskretsen blir løpende orientert om inn 
og utmeldinger og medlemslagene blir registrert i NIFs medlemsdatabase.   

 
Oslo 21. januar 2018 
 
 
Grethe Fossli  
President  
Norges Bedriftsidrettsforbund  
 
 
 



 

Office address:  Sognsv. 73, Postboks 5000, N – 0840 Oslo                                    Org Nr:  971 258 802                                       Web:  www.rytter.no                                          E-Mail:  nryf@rytter.no 
 
 
Members of: NIF, EEF, FEI  

 

 

Forslag sak til Idrettstinget 2019 

Norges Rytterforbund ønsker å legge frem følgende forslag vedrørende tillegg til NIF lov kapittel 10 

Idrettslag: 

§10-1 Søknad om medlemsskap 

Forslag tekst: 

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

 

Bakgrunn for vårt forslag er: 

1. Ønske om færre og mer bærekraftige idrettslag 
2. Hindre at konflikter ender opp i utmelding og umiddelbar etablering av nytt idrettslag 
3. Vurdering av det reelle behovet for nytt idrettslag ut fra en vurdering av om nærliggende 

idrettslag kan gi samme tilbud. 
 

 

Oslo 23/1-19 

På vegne av NRYF 

 

Hallgeir Oftedal  Ellen Damhaug Scheel 

Styremedlem   Generalsekretær 

http://www.rytter.no/


          

 

Forslag til lovendring - Idrettstinget 2019 

Fra:  OPPLAND IDRETTSKRETS 

FORSLAG NY PARAGRAF NIFs LOV -  § 10-1 (5) 

 

Forslag: 
Pliktig opplæring for nye idrettslag 

Gjeldende ordlyd Forslag til ny ordlyd 
 Idrettslagets styre og valgte organer skal ha 

gjennomført kurset «Klubbens styrearbeid i 
praksis» seneste ett år etter opptak i NIF. 

 

Begrunnelse: 
Dette er den beste måte å gi nye klubber en innføring av hva det vil si å sitte i et styre og være 
medlem av NIF, og et godt bidrag til en god organisasjonskultur. 

 
Lillehammer 22. januar 2019  
 
_______________ 
Berit Brørby, sign  
leder 
 



          

 

Forslag til lovendring - Idrettstinget 2019 

Fra:  OPPLAND IDRETTSKRETS 

FORSLAG LOVENDRING NIFs LOV -  § 10-2 (2) 

 

Forslag: 
Nedleggelser av klubber kan være meget arbeidskrevende, og det er rett og rimelig at 
idrettskretsen kan ha noe tilbake fra de utlegg som påføres i slik arbeid. 

Gjeldende ordlyd Forslag til ny ordlyd 
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. 

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. Fra 
eiendelene trekkes kr 5.000 for merarbeidet 
ved tap av medlemskap. 

 

Begrunnelse: 
Dette er de virkelig arbeidskrevende oppgaver, et godt gjennomført nedleggelse med eiendommer, 
bank og Brønnøysund. 

 
Lillehammer 22. januar 2019  
 
_______________ 
Berit Brørby, sign 
leder 
 



          

 

Forslag til lovendring - Idrettstinget 2019 

Fra:  OPPLAND IDRETTSKRETS 

FORSLAG LOVENDRING NIFs LOV -  § 10-2 (4) 

 

Forslag: 
Ikke gebyrlegge noe som krever lite arbeid er ikke riktig. 

Gjeldende ordlyd Forslag til ny ordlyd 
Idrettslag som taper sitt medlemskap, kan etter 
søknad gjenopptas mot å betale den 
gjeninnmeldelsesavgift som Idrettsstyret til 
enhver tid fastsetter. Idrettslag som tidligere 
har blitt fratatt sitt medlemskap, kan av 
idrettskretsen ilegges inntil ett års karantene 
før gjenopptagelse. 

Idrettslag som taper sitt medlemskap, kan etter 
søknad gjenopptas.  Idrettslag som tidligere har 
blitt fratatt sitt medlemskap, kan av 
idrettskretsen ilegges inntil ett års karantene 
før gjenopptagelse. 

 

Begrunnelse: 
Å gjenåpne idrettslag er utrolig lite jobb for en idrettskrets, sammenliknet med nedleggelse. Det kan 
kreve tid og ressurser i en helt annen grad. 

 
Lillehammer 22. januar 2019  
 
_______________ 
Berit Brørby, sign 
leder 
 



            

       

Forslag til lovendring - Idrettstinget 2019 

Fra: Oslo Idrettskrets 

Tittel på forslag:  Ny §11-11 - påtalenemnd i NIF 

 

Forslag: 

Det foreslås ny § 11-11 i NIFs lov slik at dagens § 11-11 og de etterfølgende forskyves. 

 

Forslag til ny § 11-11 

 
§ 11-11 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. 
 
 
Konsekvenser av vedtaket 
 
Vedtas forslaget må det foretas endringer i følgende paragrafer: 
 
§ 3-4 (1) p) Her må det tilføyes et nytt strekpunkt;  

- Påtalenemnd bestående av leder, to medlemmer og to varamedlemmer. 
Leder skal være jurist og ha kompetanse som dommer 

§ 4-6 (ny 5) Påtalenemnd som avgjør hvilke saker etter kapittel 11 som skal påtales til 
domsutvalget og eventuelt ankes til appellutvalget. 

 
§ 11-11. 1. ledd i § 11-11 utgår. Alle de etterfølgende ledd rykker ett ledd frem. 
 

 

 



Begrunnelse: 

Vi foreslår dette fordi: 

• Brudd på idrettens straffebestemmelse skal kunne påtales uavhengig av organisasjonsledds 
vilje, kapasitet eller kompetanse. 

• Forulempede i norsk idrett skal ha en rett til å få fremmet sin sak 
 

I dag er det kun de politisk valgte styrene i de enkelte organisasjonsledd som er påtaleberettiget, jfr 

NIFs lov § 11-12 (1).  

Oslo Idrettskrets anser det som uheldig at politiske organ skal ha myndighet til å bestemme hvem 

som skal påtales for overtredelser av straffebestemmelser. Av den grunn er det viktig å overføre 

påtalekompetansen i straffesaker fra styrene i organisasjonsleddene til en påtalenemnd, da styrene i 

organisasjonsleddene er politiske aktører som kan ha egeninteresser og relasjoner til berørte i 

straffesaker. Oslo Idrettskrets er også kjent med straffesaker i idrettslag som ikke blir påtalt grunnet 

kapasitets- og kunnskapsmangel i idrettslaget. Den forulempede i et idrettslag har i dag ingen formell 

instans å fremme sin sak dersom styret i idrettslaget ikke tar ut påtale.  

Oslo Idrettskrets mener et påtaleorgans arbeid skal være uavhengig og ikke være underlagt 

Idrettsstyrets instruksjonsmyndighet i enkeltsaker. Påtalenemnda skal rapportere til Idrettstinget. 

Oslo Idrettskrets kan ikke se at en påtalenemnd vil føre til økte utgifter for idretten, men at utgifter i 

noen grad flyttes fra underordnede organisasjonsledd til NIF sentralt.  

Oslo Idrettskrets er av den oppfatning at med en påtalenemnd kommer de riktige sakene frem for de 

dømmende organer og styrker rettssikkerheten for medlemmene. Samtidig vil en påtalenemnd sørge 

for at såkalte «kranglesaker» ikke bringes inn for domsutvalget. Det kan spare idretten for penger og 

unødvendig ressursbruk. 

Et sekretariat for påtalenemda legger frem for påtalenemnda de sakene som kan gi grunnlag for 

straff og forbereder sakene før de fremmes for påtalenemnda.  

Påtalenemnda har ikke ansvar for å igangsette undersøkelser i enkeltsaker, men kan ta initiativ 

overfor NIFs administrasjon for mulige saker som påtalenemnda bør vurdere.  

Påtalenemnda bestemmer hvilke saker som skal forfølges og hvilken straff det skal innstilles på. 

Påtalenemnda kan unnlate påtale og henlegge saker. 

Forøvrig kommer saksbehandlingsreglene i NIFs lov § 11-12 (2) flg. til anvendelse. 

Påtaleorganet skal være ankeberettiget, NIFs lov § 11-16. 

Idrettsstyret skal utarbeide retningslinjer for påtalenemndas arbeid. 

 

Oslo, 23/1-2019 

 

_______________ 

Sveinung Oftedal 
Oslo Idrettskrets 
Leder 



 

 

 
  

 
Forslag til lovendring - Idrettstinget 2019 
Fra: Norges Tennisforbund, v/Styret 
Tittel på forslag: Forslag til endring av NIFs lov § 13-3 (2) 
 
Forslag: 
Styret i Norges Tennisforbund (NTF) har vedtatt å fremme forslag om endring i NIFs lov § 13-3 (2): 
 
Gjeldende ordlyd Forslag til ny ordlyd 
Reklame	og	markedsføring	tilknyttet	
idretten	skal	ikke	stride	mot	NIFs	formål	eller	
idrettens	etiske	grunnverdier.	Firma-/produktnavn	
må	ikke	brukes	i	navnet	til	offisielle	
norgesmesterskapskonkurranser.	
  

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

 
Begrunnelse: 
Styret i NTF mener tiden har løpt fra den siste setning i den gjeldende paragrafen og at den bør strykes, 
eller i det minste omskrives. NTF har konstatert at bestemmelsen trolig er gammel, i alle fall fra før 1996, og 
at bestemmelsen ble til i en tid da forholdet mellom idrett og næringsliv var en annen enn i dag. 
 
NTF arbeider kontinuerlig og målrettet for å redusere prislappen for deltakelse for barn og unge som ønsker å spille 
tennis. Støtte fra næringslivet er i så måte et avgjørende bidrag. NTF vil i denne forbindelse understreke den store 
betydningen samarbeidspartnere har for alle særforbunds økonomi. 
 
NTF har registrert at en rekke profilerte idrettsarrangementer og turneringer bruker firmanavn i arrangementet, for 
eksempel «Tippeligaen», «OBOS ligaen», «Get ligaen», «Møbelringen Cup» og andre. For NTF vil det være av stor 
økonomisk betydning om forbundet kan profilere firma-/produktnavn direkte til vårt Norgesmesterskap, også i  
mesterskapets offisielle navn. 
 
NTF vil også trekke frem at særforbundene er høyeste faglige myndighet på sin idretts område (NIFs lov § 6-2) og at 
dette naturlig også bør innebære en rett til selv å bestemme navnet på sitt NM. En eventuell regulering av dette bør 
derfor mest naturlig legges inn i særforbundenes eget regelverk og ikke fremgå av NIFs lov. 
 
Videre vil NTF påpeke at dagens forbud, slik det er formulert i NIFs lov, ikke forhindrer at firma-/produktnavn kan 
benyttes i nær tilknytning til et NM. F.eks. kan en sponsors logo og navn fremgå i enhver sammenheng der NM 
markedsføres, også i tilknytning til navnet.  
 
Slik utviklingen har vært siden den aktuelle bestemmelsens tilblivelse, vil NTF anta at også flere andre særforbund er i 
en tilsvarende situasjon hvor betydelige økonomiske hensyn tilsier at NIFs lov § 13-3 (2) blir endret ved at siste setning i 
§ 13-3(2), «Firma-/produktnavn må ikke brukes i navnet til offisielle norgesmesterskapskonkurranser», slettes.  
 
Lovendringen medfører, etter NTFs oppfatning, ingen administrative eller lovtekniske problemer. 
 
Oslo 21. januar, 2019 
 
For Norges Tennisforbund 
  
Gisle Jentoft      Alexander Kiær 
Sign.       Sign. 
President                                                                              Generalsekretær 
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