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Sak 3 Konstituering   
 

3.1  Representantliste  
 
Vil publiseres før ledermøtet i separat dokument på www.idrettsforbundet.no/om-
nif/ledermotet-2020/ 

 

3. 2. Innstilling til dirigenter, sekretærer og redaksjonskomité  
  
3.2.1: Idrettsstyret fremmer følgende forslag til dirigenter:  
  

• Katharina Rise  
• Kjartan Berland  

  
  

3.2.2: Idrettsstyret fremmer følgende forslag til referenter:  
 

• Torstein Busland  
• Åsmund Sæbøe   

 
  
3.2.3: Idrettsstyret fremmer følgende forslag til redaksjonskomité  
  

• Vibecke Sørensen, (leder) 1. visepresident Idrettsstyret  
• Emilie Zakariassen Hansen, styremedlem Idrettsstyret  
• Eline Oftedal, (medlem) president Norges Fleridrettsforbund  
• Cato Bratbakk, (medlem) president Norges Svømmeforbund  
• Inger Lise Brones, (medlem) nestleder Troms og Finnmark idrettskrets  
• Nils R. Sandal, (medlem) leder Vestland idrettskrets  

  
I tillegg vil NIFs administrasjon bistå komiteen med følgende sekretærer: Per Tøien og Mads 
Andreassen  
  
  

http://www.idrettsforbundet.no/om-nif/ledermotet-2020/
http://www.idrettsforbundet.no/om-nif/ledermotet-2020/


 
 

3.3 Forretningsorden for ledermøtet 2020  
 
1. Gjennomføring av Ledermøtet  
1.1 Ledermøtet gjennomføres digitalt ved bruk av Idrettens Office 365 (Teams).   
1.2 Ledermøtet ledes av den/de valgte dirigenten(e), og skal gjennomføres i samsvar med NIFs  
lov og denne forretningsorden.  
  
1.3 Enhver som ønsker ordet, må meddele dette ved å tegne seg på talerlisten til den enkelt sak 
som publiseres i chatfunksjonen, og kan bare tale når dirigenten gir vedkommende ordet.   
  
1.4 Talerlisten har to alternative funksjoner:    

• Alternativ 1 «Be om ordet»: Benyttes for å be om ordet til saken som er til behandling.  
• Alternativ 2: «Timeout»: Benyttes for å be om ordet til forretningsorden eller for å 

melde fra om tekniske problemer.   
  
1.5 Deltakerne skal ha mikrofon og video slått av, og skal kun slå mikrofonen på dersom de gis 
ordet av dirigenten.    
  
1.6 Chatfunksjonen skal kun benyttes av dirigenten(e), med mindre dirigenten(e) beslutter noe 
annet.   
  
2. Taletid  
  
2.1 Idrettsstyret eller representant for styret, gis nødvendig taletid for å presentere saken.   
  
2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to 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(e) eller en deltaker, kan Ledermøtet 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 Deltaker som benytter «timeout»-funksjonen på talerlisten gis ett minutt taletid.   
  
3. Behandling av nye forslag/forslag på Ledermøtet  
  
Deltaker som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, må be om ordet til den saken som 
er til behandling.   
 
4. Referat  
  
Det føres referat fra ledermøtet av den/de ledermøtet har valgt til referenter, og referatet skal 
publiseres på NIFs hjemmeside.   
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