
            

        
 
 
Forslag til lovendring - Idrettstinget 2021 
 
 
Fra: Norges Tennisforbund  
Tittel på forslag: Endring av § 2-6 (1b) og § 2-7 (1) 
 
Forslag: 
 
Gjeldende ordlyd Forslag til ny ordlyd 
§ 2-6. Valgbarhet og representasjonsrett 
for arbeidstaker  
 
(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.  
------------------ 
§ 2-7. 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 

§ 2-6. Valgbarhet og 
representasjonsrett for arbeidstaker  
 
(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.  
 
----------------- 
§ 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 



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. 
 
 
 

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. 

 

 
Begrunnelse: 
Det ble gjort en oppmykning av paragraf 2-6 og 2-7 på idrettstinget i 2019. NTF har erfart at 
denne lovendringen kan slå uheldig ut. 
 
Paragraf 2-6 og 2-7 tillater at en person som mottar 1G (eller mindre) i lønn/andre ytelser fra 
flere organisasjonsledd å ha representasjonsrett samt være valgbar.  
 
Konsekvensen vil være at personer med særlig økonomisk interesse vil ha stemmerett og 
kunne velges til verv. Dette er slik NTF vurderer det, ikke intensjonen til §2-6 eller §2-7.  
 
Idretten utvikler seg. For tennis og flere andre idretter er det en økning i antall som mottar 
lønn/ytelser/vederlag fra idrettslag/klubber. Det kan derfor være hensiktsmessig å stramme 
inn regelverket for denne gruppen.  
 
Gitt idrettstingets oppslutning ønsker NTF at dette trer i kraft umiddelbart. 
 
 
Ålesund, 28.01.2021  
 
På vegne av styret i Norges Tennisforbund 
 

 
 
 
 
 

Aslak J. Paulsen 
Generalsekretær 


