
Informasjon om behandling av lovendringsforslag på Idrettstinget 2019 

Behandlingen på Idrettstinget  

Det er et mål at tinget får tilstrekkelig god tid til å behandle lovendringsforslagene på tinget.  

a) Idrettsstyrets lovendringsforslag:  

Idrettsstyret foreslår at Idrettsstyrets lovendringsforslag inndeles i tre kategorier;  

1. Prioriterte lovendringsforslag. 
2. Språklige/lovtekniske lovendringsforslag, se nærmere under.   
3. Lovendringsforslag som kan trekkes/utsettes, og eventuelt fremmes til neste idrettsting. 

Se vedlegg.  

b) Innkomne lovendringsforslag fra idrettskretser og særforbund:  

Innkomne forslag fra idrettskretser og særforbund vil bli behandlet i kronologisk rekkefølge sammen 
med forslagene i kategori nr. 1, med mindre forslagsstiller anser at forslaget kan trekkes/utsettes, se 
nr. 3 over. Det vil være til hjelp ved planleggingen av kjøreplanen, om dette kan meddeles på forhånd 
til idrettstinget@idrettsforbundet.no.  

Særlig om kategori 2 – Språklige/lovtekniske lovendringsforslag 

Idrettsstyret vil forslå at språklige/lovtekniske lovendringsforslag behandles under ett, se nr. 2. Dette 
vil være tidsbesparende for behandlingen av lovendringsforslag på tinget og vil frigjøre tid til 
behandlingen av andre saker. Samlet behandling vedtas av tinget.  

Dersom noen ønsker at lovforslag i kategori 2 skal til flyttes til kategori 1, vil det være til hjelp for 
planleggingen av kjøreplanen, om dette kan meddeles på forhånd til ovennevnte e-postadresse. 

Seminar fredag 24. mai kl. 10-12 

Det minnes om seminaret som skal avholdes fredag kl. 10-12 før tinget åpner. Seminaret skal ledes av 
Niels Kiær, som er foreslått som en av tre dirigenter. Han vil foreta en gjennomgang av et utvalg av 
lovendringsforslag, og vil redegjøre for hvordan lovendringsforslag behandles på tinget. Det anbefales 
at representantene deltar på seminaret. Det er fortsatt mulighet til å melde seg på til ovennevnte  
e-postadresse.    

Nye lovendringsforslag kan ikke fremmes på Idrettstinget 

NIFs lov § 2-17 (3) lyder: «På årsmøte/ting kan ikke behandles forslag om endring i lov eller 
bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker 
kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.» 

Dette innebærer at det ikke er anledning til å fremme lovendringsforslag av materiell karakter på 
tinget. Etter organisasjonspraksis i NIF kan det imidlertid fremmes forslag til språklige endringer til 
allerede foreliggende lovendringsforslag. Dersom særforbund/idrettskretser har slike forslag til 
språklige endringer, vil det være til hjelp for planleggingen av kjøreplanen, om dette kan meddeles på 
forhånd til ovennevnte e-postadresse. 

Språklige endringsforslag som fremmes på tinget kan trekkes under tingbehandlingen. Ønsker derimot 
en forslagsstiller å trekke et lovendringsforslag som inngår i saksdokumentene, forutsetter dette 



tingets tilslutning. Dirigentene vil i så fall be tinget ta stilling til om forslaget kan trekkes, eller om tinget 
ønsker forslaget behandlet. 

Dersom særforbund/idrettskretser ønsker å trekke et lovendringsforslag som inngår i 
saksdokumentene, vil det være til hjelp for planleggingen av kjøreplanen, om dette kan meddeles på 
forhånd til ovennevnte e-postadresse. 

Innkomne lovendringsforslag som foreslås trukket 

Til orientering har Oppland Idrettskrets besluttet å fremme forslag om å trekke syv lovendringsforslag: 
Forslag 12.13, 12.28, 12.32, 12.47, 12.88, 12.90 og 12.91. Se også vedlagte oversikt over 
lovendringsforslag, der disse er markert. 

Språklige endringsforslag fra Idrettsstyret som vil fremmes på tinget 

Idrettsstyret har, på bakgrunn av innspill fra organisasjonen, besluttet at styret på tinget vil fremmes 
forslag om språklige justeringer i tre av Idrettsstyrets forslag. 

Forslag 12.7 og 12.8 – Kapittel 2 overskrift og § 2-1: 
Her vil det foreslås det å endre ordlyden fra «NIF og NIFs organisasjonsledd» til «hele organisasjonen».  
 
Forslag 12.23 - § 2-12 (4) bokstav d)  
Her vil det foreslås å endre ordlyden fra «kontrollere organisasjonsleddets regnskap» til «foreta 
regnskapsrevisjon».  
 
Forslag 12.36 - § 2-22 
Her vil det foreslås å ikke endre fra «disposisjoner» med «beslutninger», men la «beslutninger» bli 
stående. 
 
Utfyllende begrunnelse - sak 12.108  

Idrettsstyret har fått innspill om at det er ønsket en mer utfyllende beskrivelse av bakgrunnen for den 
midlertidige lovendringen i NIFs lov § 13-4, sak 12.108. Det vil være en fordel for organisasjonen at en 
slik utfyllende begrunnelse gis før tinget. Idrettsstyrets samlede begrunnelse følger derfor under:  

Sak 12.108 - Begrunnelse 

For å tydeliggjøre forskjellen mellom private aktørers kommersielle virksomhet og den frivillige 
medlemsbaserte aktiviteten som utøves i regi av idrettslag/særforbund, vedtok Idrettsstyret å fjerne 
ordet «kommersiell» i NIFs lov § 13-4 (1) og (2). Endringen ble vedtatt i sak 61, i møte nr. 8, avholdt 
9./10. mars 2016. Den midlertidige lovendringen er begrunnet med følgende:  

En rekke kommersielle aktører tilbyr tjenester som delvis overlapper med aktiviteter som skjer i regi 
av NIFs medlemmer. Enkelte av disse aktørene utfordrer idrettens rammebetingelser, blant annet ved 
å anføre at idrettslag driver virksomhet i konkurranse med private aktører, og at spillemidler og andre 
offentlige tilskuddsordninger (momskompensasjon mv.) derfor vil være i strid med EØS-avtalens 
forbud mot statsstøtte.  

Etter NIFs lov § 13-4 har et idrettslag rett til å la andre forvalte hele eller deler av idrettslagets 
«kommersielle virksomhet». Dette gjelder typisk profesjonelle fotballag på elitenivå som inngår 
samarbeid med et aksjeselskap som håndterer markedsavtaler, spillerkjøp mm.  

I lys av ovennevnte anså Idrettsstyret det nødvendig å tydeliggjøre forskjellen mellom private aktørers 
kommersielle virksomhet, og den frivillige medlemsbaserte aktiviteten som utøves i regi av 
idrettslag/særforbund. Idrettsstyret vedtok derfor, gjennom en midlertidig lovendring, å fjerne ordet 
«kommersiell» fra § 13-4. 



Lovendringsforslaget ble behandlet av NIFs lovutvalg i sak 02/16 i utvalgets møte 01.02.2016. Utvalget 
hadde ingen lovtekniske innvendinger til forslaget, men mente at den foreslåtte endringen ikke var 
rettslig sett nødvendig ettersom den ikke skulle medføre noen materiell endring.  

Idrettsstyret vedtok den midlertidige lovendringen, fordi styret anså at det tilligger Idrettsstyret å 
vurdere om det foreligger særlige hensyn som tilsier en midlertidig lovendring. Idrettsstyret vektla at 
formålet med den midlertidige lovendringen var å tydeliggjøre forskjellen mellom den organiserte 
idretten og kommersielle aktører, at endringen var politisk nødvendig og at lovendringen burde 
gjennomføres så raskt som mulig. Idrettsstyret anså derfor at kravet til særlige hensyn var oppfylt, og 
vedtok enstemmig den midlertidige lovendringen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SAK 12 - LOVENDRINGSFORSLAG IDRETTSTINGET 2019

Innkomne forslag 
Idrettsstyrets forslag - prioritert behandling
Idrettsstyrets forslag - samlet behandling (språklige/lovtekniske endringer)
Idrettsstyrets forslag - kan utsettes
Innkomne forslag - foreslått trukket av forslagsstiller

Forslagsnummer Paragraf Forslagsstiller
12.1 § 1-1 Idrettsstyret
12.2 § 1-2 Idrettsstyret
12.3 § 1-3 Idrettsstyret
12.4 § 1-4 Idrettsstyret
12.5 § 1-5 Idrettsstyret
12.6 § 1-7 Idrettsstyret
12.7 Kapittel 2  -overskrift Idrettsstyret
12.8 § 2-1 Idrettsstyret
12.9 § 2-2 Idrettsstyret
12.10 § 2-3 Idrettsstyret
12.11 § 2-4 Idrettsstyret
12.12 § 2-4 Finnmark idrettskrets
12.13 § 2-4 Oppland Idrettskrets
12.14 § 2-5 Idrettsstyret
12.15 § 2-5 Telemark idrettskrets
12.16 § 2-5 Trøndelag idrettskrets
12.17 § 2-6 Idrettsstyret
12.18 § 2-7 Idrettsstyret
12.19 § 2-9 Idrettsstyret
12.20 § 2-10 Idrettsstyret
12.21 § 2-11 Idrettsstyret
12.22 § 2-11 Norges Bandyforbund
12.23 § 2-12 Idrettsstyret
12.24 § 2-13 Idrettsstyret
12.25 § 2-14 Idrettsstyret
12.26 § 2-15 Idrettsstyret
12.27 § 2-16 Idrettsstyret
12.28 § 2-17 Oppland Idrettskrets
12.29 § 2-18 Idrettsstyret
12.30 § 2-18 Buskerud idrettskrets og Troms idrettskrets
12.31 § 2-19 Idrettsstyret
12.32 § 2-19 Oppland idrettskrets
12.33 § 2-20 Idrettsstyret
12.34 § 2-21 Idrettsstyret
12.35 § 2-21 Norges Triatlonforbund
12.36 § 2-22 Idrettsstyret
12.37 § 2-23 Idrettsstyret
12.38 § 3-1 Idrettsstyret
12.39 § 3-1 Norges Curlingforbund



12.40 § 3-2 Idrettsstyret
12.41 § 3-3 Idrettsstyret
12.42 § 3-4 Idrettsstyret
12.43 § 3-4 Norges Studentidrettsforbund
12.44 § 3-4 Buskerud idrettskrets og Troms idrettskrets
12.45 § 3-4 Norges Curlingforbund
12.46 § 3-4 Telemark idrettskrets
12.47 § 3-4 Oppland Idrettskrets
12.48 § 3-5 Idrettsstyret
12.49 § 3-5 Buskerud idrettskrets og Troms idrettskrets
12.50 § 3-6 Idrettsstyret
12.51 § 3-7 Idrettsstyret
12.52 § 3-7 Buskerud idrettskrets og Troms idrettskrets
12.53 § 4-1 Idrettsstyret
12.54 § 4-2 Idrettsstyret
12.55 § 4-2 Telemark idrettskrets
12.56 § 4-4 Idrettsstyret
12.57 § 4-5 Idrettsstyret
12.58 § 4-6 Idrettsstyret
12.59 § 4-6 Oslo Idrettskrets
12.60 § 5-1 Idrettsstyret
12.61 § 5-2 Idrettsstyret
12.62 § 5-3 Idrettsstyret
12.63 § 5-4 Idrettsstyret
12.64 § 5-5 Idrettsstyret
12.65 § 5-6 Idrettsstyret
12.66 § 5-7 Idrettsstyret
12.67 § 5-8 Idrettsstyret
12.68 § 5-9 Idrettsstyret
12.69 § 5-10 Idrettsstyret
12.70 § 5-12 Idrettsstyret
12.71 § 6-1 Idrettsstyret
12.72 § 6-2 Idrettsstyret
12.73 § 6-3 Idrettsstyret
12.74 § 6-4 Idrettsstyret
12.75 § 6-5 Idrettsstyret
12.76 § 7-1 Idrettsstyret
12.77 § 7-2 Idrettsstyret
12.78 § 7-3 Idrettsstyret
12.79 § 8-1 Idrettsstyret
12.80 § 8-2 Idrettsstyret
12.81 § 8-3 Idrettsstyret
12.82 Kapittel 9 - overskrift Idrettsstyret
12.83 § 9-1 Idrettsstyret
12.84 § 9-2 Idrettsstyret
12.85 Kapittel 9 Norges Bedriftsidrettsforbund
12.86 § 10-1 Idrettsstyret
12.87 § 10-1 Norges Rytterforbund
12.88 § 10-1 Oppland Idrettskrets



12.89 § 10-2 Idrettsstyret
12.90 § 10-2 (2) Oppland Idrettskrets
12.91 § 10-2 (4) Oppland Idrettskrets
12.92 § 10-4 Idrettsstyret
12.93 § 10-5 Idrettsstyret
12.94 § 10-6 Idrettsstyret
12.95 Kapittel 11 - overskrift Idrettsstyret
12.96 § 11-1 Idrettsstyret
12.97 § 11-2 Idrettsstyret
12.98 § 11-3 Idrettsstyret
12.99 § 11-11 Oslo Idrettskrets
12.100 Kapittel 12 Idrettsstyret
12.101 § 13-1 Idrettsstyret
12.102 § 13-2 Idrettsstyret
12.103 § 13-3 Idrettsstyret
12.104 § 13-3 (2) Norges Tennisforbund
12.105 § 13-5 Idrettsstyret
12.106 § 14-6 Idrettsstyret
12.107 Midlertidige lovendringer Idrettsstyret
12.108 Midlertidige lovendringer Idrettsstyret


