
Forslag til lovendring - Idrettstinget 2021
Fra: Viken idrettskrets
Tittel på forslag: Endring i NIFs lov §5-9 (1) i) og Lovnorm for

idrettskretser §4-14 (e) - Antall i idrettskretsens 
valgkomité

Forslag:

Gjeldende ordlyd Forslag til ny ordlyd
NIFs lov:
§5-9       Idrettskretstingets oppgaver

(1) Idrettskretstinget skal:

i) foreta følgende valg:
(underpunkt 5)
-valgkomité med leder og 2 medlemmer 
med en vararepresentant for neste 
idrettskretsting.

**********
Lovnorm for idrettskretser:
§ 4 Idrettskretstingets oppgaver 

Idrettskretstinget ledes av valgt(e) 
dirigent(er), og skal:

14.               Foreta følgende valg: 

e) Valgkomité med leder og to medlemmer 
og ett varamedlem for neste 
idrettskretsting.  

NIFs lov:
§5-9       Idrettskretstingets oppgaver

(1) Idrettskretstinget skal:

i) foreta følgende valg:
(underpunkt 5)
-valgkomité med leder og 2 , [antall (minst 
to)] medlemmer med en vararepresentant 
og [antall (minst ett)] varamedlem(mer) for 
neste idrettskretsting.

**********
Lovnorm for idrettskretser:
§ 4 Idrettskretstingets oppgaver 

Idrettskretstinget ledes av valgt(e) 
dirigent(er), og skal:

14.               Foreta følgende valg: 

e) Valgkomité med leder og to , [antall 
(minst to)] medlemmer og ett varamedlem  
[antall (minst ett)] varamedlem(mer) for 
neste idrettskretsting. 

Begrunnelse:

Etter regionreformen er antall idrettskretser redusert til 11. Noen av dem har blitt store etter 
sammenslutning av flere tidligere idrettskretser. Til eksempel er Viken idrettskrets en 
sammenslutning av 3 tidligere idrettskretser og ivaretar ca. 22% av landets befolkning. Iht. 
NIFs lov og Lovnorm for idrettskretser kan idrettskretstinget fastsette antall 
styremedlemmer. Med bakgrunn i dette har Viken idrettskrets 12 styremedlemmer + 3 
varamedlemmer, samt en ansatt-representant. Øvrige idrettskretser har 5-9 styremedlemmer 
+ 2-3 vararamedlemmer, samt ev. ansatt-representant. 

Antall medlemmer i valgkomitéen er derimot fastsatt i NIFs lov og lovnorm for idrettskretser, 
begrenset til leder + to medlemmer + ett varamedlem, og gir ikke idrettskretstinget mulighet 
til å øke antallet, selv om idrettskretsen er stor og har et stort styre. 



Til sammenligning er det ikke tilsvarende begrensning i antall medlemmer i valgkomitéen til 
særforbund. I tilsvarende lovnorm for særforbund §17 – pkt. 14. d) er det angitt «minst» 
foran antall (valgkomité med leder, (antall (minst to)) medlemmer og (antall (minst ett)) 
varamedlem). 

Det anbefales at lovnormene for idrettskretser og særforbund harmoniseres på dette punktet, 
med tilsvarende endring i NIFs lov §5-9 (1) i). Endringen vil også gi idrettskretsene større 
grad av autonomi, ved å beslutte selv hvor mange medlemmer det skal være i valgkomitéen. 

Viken, 25.01.2021 

_______________ _______________
[signatur] [signatur]
Roar Bogerud Turid Williksen
Viken idrettskrets Viken idrettskrets
Styreleder 1. nestleder
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