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SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER 

Idrettsstyrets innstilling: 

Listen over fullmakter, kontrollert av Idrettsstyret, godkjennes.  

 

SAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING 

Idrettsstyrets innstilling: 

Innkallingen godkjennes. 

 

SAK 3 GODKJENNING AV SAKLISTEN 

Idrettsstyrets forslag: 

Sak 1:  Godkjenning av fremmøtte representanter 

Sak 2:  Godkjenning av innkalling 

Sak 3:  Godkjenning av saklisten 

Sak 4:   Godkjenning av forretningsorden 

Sak 5:  Valg av dirigenter, sekretærer, redaksjonskomité og tellekorps 

Sak 6:  Årsberetninger 2011-2014 

Sak 7:  Årsregnskaper 2011-2014 

Sak 8:  Tilsetting av revisor og fastsetting av dennes honorar 

Sak 9:  Deltakelse i De olympiske leker og De paralympiske leker 

Sak 10:  Idrettspolitisk dokument 2015-2019 og langtidsbudsjett 2016-2019 

Sak 11:  Retningslinjer for søknad om tilskudd fra staten 

Sak 12:  Retningslinjer for fordeling av midler som er til disposisjon for NIF 

Sak 13:  Opptak av særforbund 

Sak 14:  Endring i NIFs lov 

Sak 15:  Øvrige forslag til tinget – ikke lovforslag 

Sak 16:  Valg 

Idrettsstyrets innstilling: 

Idrettsstyrets forslag til sakliste godkjennes. 
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SAK 4 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN 

Idrettsstyrets forslag:  

1. Tinget ledes av to valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. Protokollen 

føres av de valgte sekretærer. 

 

2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i saklisten, settes taletiden til 

fem minutter første gang, tre minutter andre gang og ett minutt tredje gang. Representanter 

som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutt taletid. Dirigentene kan foreslå 

forkortning av taletiden og sette strek for de inntegnede talere. 

 

3. Øvrige møtende med talerett og uten stemmerett i saker de skal representere/presentere: 

Lovutvalgets medlemmer, ledere i de faste utvalg, kontrollkomiteens medlemmer, 

valgkomiteens medlemmer, NIFs generalsekretær og NIFs revisor. 

 

4. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med organisasjonens og 

representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake – og nye forslag kan ikke 

settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i 

saker som står på saklisten. 

 

5. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak NIFs lov 

fastsetter. Blanke stemmer teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 

 

6. Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot. 

 

7. Idrettstinget gir det nye Idrettsstyret fullmakt til å godkjenne protokollen. 

Idrettsstyrets innstilling: 

Idrettsstyrets forslag til forretningsorden godkjennes. 

 

SAK 5 VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆRER, REDAKSJONSKOMITÉ OG 

TELLEKORPS 

Idrettsstyrets forslag: 

Det velges: 

To dirigenter:  Ulrik Opdal og Unn Birkeland 

Sekretærer:  NIFs administrasjon. Forslaget legges fram på tinget. 

Redaksjonskomité: En - 1 - representant fra Idrettsstyret 

    To - 2 - representanter fra særforbund 

    To – 2 - representanter fra idrettskretser 

Forslag legges frem på tinget. 

Tellekorps: NIFs lovutvalg assistert av NIFs administrasjon 

Idrettsstyrets innstilling: 

Idrettsstyrets forslag til dirigenter, sekretærer, redaksjonskomité og tellekorps godkjennes. 

  



 
 

IDRETTSTINGET 2015 

 

5 SAKLISTE 

SAK 6 ÅRSBERETNINGER OG RAPPORTER 2011-2014 

Årsberetningene fra 2011, 2012, 2013 og 2014 er sendt sammen med saklisten.  

 

RAPPORT FRA NORGES IDRETTSFORBUNDS DOMSUTVALG FOR PERIODEN 2011-2015 

Domsutvalget har i perioden hatt denne sammensetning: 

Leder:   Ivar Sølberg 

Nestleder:  Marit Forsnes 

Medlemmer:  Thomas Laurendz Bornø 

   Kåre Th. Claussen 

   Lars Dueled 

   Laila Andresen  

 Varamedlemmer:  Hedi Anne Birkeland 

    Svein Furuseth  (t.o.m. i 2014) 

Ansvarlig sekretær: Kaja Goplen 

Sekretær:  Ida Sandbakken 

    

Domsutvalget har i perioden behandlet følgende antall påtalebegjæringer:   
 
2011 mai – des.:    
9 påtalebegjæringer for brudd på NIFs lov kapittel 12 (dopingbestemmelsene).  
 
2012:         
16 påtalebegjæringer for brudd på NIFs lov kapittel 12 (dopingbestemmelser). 
10 påtalebegjæringer for brudd på NIFs lov kapittel. 11 (straffebestemmelser). Totalt 13 anmeldte.   
 
2013:  
7 påtalebegjæringer for brudd på NIFs lov kapittel 12 (dopingbestemmelser).  
8 påtalebegjæringer for brudd på NIFs lov kapittel 11 (straffebestemmelser). Totalt 24 anmeldte.  
 
2014: 
16 påtalebegjæringer for brudd på NIFs lov kapittel 12 (dopingbestemmelser). 
6 påtalebegjæringer for brudd på NIFs lov kapittel 11 (straffebestemmelser). Totalt 7 anmeldte. I den 
ene påtalebegjæringen hvor det var to anmeldte, ble saken trukket for den ene.   
 
2015 jan. – apr.:    
4 påtalebegjæringer for brudd NIFs lov kapittel 12 (dopingbestemmelser).  
2 påtalebegjæringer for brudd på NIFs lov kapittel 11 (straffebestemmelser). Totalt 8 anmeldte.  
 
Domsutvalget har i perioden hatt én muntlig forhandling. De andre sakene har vært behandlet 
skriftlig. 
 
Oslo, 21. april 2015 

Ivar Sølberg      

leder, NIFs domsutvalg    
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RAPPORT FRA NORGES IDRETTSFORBUNDS APPELLUTVALG FOR PERIODEN 2011-2015 

Appellutvalget har i perioden hatt denne sammensetningen: 

Leder:    Carl Petter Martinsen 

Medlemmer:   Per Flatabø 

   Tina Mjelde 

   Ulrik Opdal 

   Karianne F. Jensen 

Varamedlemmer:  Jeppe Normann 

   Kari Østervold Toft 

Sekretær:  Eirik Sandal 

Appellutvalget fra 2011 - 2015 behandlet i: 

2011 1 sak. Anken ledet til frifinnelse.  

2012 11 saker, hvorav 2 av sakene gjaldt overtredelse av dopingbestemmelsene. Ved 2 tilfeller ble 

flere saker forent til felles behandling i Appellutvalget. Samtlige anker ble forkastet i 

Appellutvalget, og i 1 av sakene ble det avholdt muntlige forhandlinger i Oslo.  

2013  4 saker, hvorav 1 av sakene gjaldt overtredelse av dopingbestemmelsene. 1 av sakene ble avvist 

for behandling i Appellutvalget, og 2 anker ble forkastet. I 1 av sakene ble det avholdt muntlige 

forhandlinger i Oslo.  

2014 10 saker, hvorav 3 av sakene gjaldt overtredelse av dopingbestemmelsene. Ved 1 tilfelle ble 4 

saker forent til felles behandling i Appellutvalget. I 1 av sakene ble avgjørelsen avsagt under 

dissens 3-2, og i 2 av sakene vant ankeparten helt eller delvis frem. I øvrige saker ble anken 

forkastet i Appellutvalget.  

2015 Appellutvalget har i første kvartal av 2015 ikke fått inn saker til behandling.  

Oslo, 21. april 2015 

Carl Petter Martinsen 

leder, NIFs appellutvalg 

 

RAPPORT FRA NORGES IDRETTSFORBUNDS LOVUTVALG FOR PERIODEN 2011-2015 

Lovutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning: 

Leder:   Harald Tronvik 

Nestleder:  Steinar Birkeland 

Medlem:  Bodil Høstmælingen 

  Kirsti Jaråker 

    Johan Fr. Remmen 

Varamedlem:  Jostein Mo 

  Unn Birkeland 

Lovutvalget har i tingperioden avholdt 15 ordinære møter samt 9 skriftlige møter, og behandlet 55 

saker.  Lovutvalget har behandlet saker som NIF og andre organisasjonsledd har forelagt lovutvalget 

for uttalelse. Lovutvalgets protokoller er oversendt Idrettsstyret og berørte parter. Protokollene er i 

tillegg gjort tilgjengelige på NIFs hjemmesider. 

Lovutvalget har vært til stede på tre ledermøter og ett ekstraordinært Idrettsting i perioden. Videre 

har lovutvalget ledet og gjennomført tre lov- og domseminar og ett lov- og organisasjonsseminar. 
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Oslo, den 15. april 2015 

Harald Tronvik 

Leder 

Steinar Birkeland 

Nestleder 

Bodil Høstmælingen 

Medlem 

Kirsti Jaråker 

Medlem 

Johan Fr. Remmen 

Medlem 

 

 

Idrettsstyrets innstilling: 

Årsberetninger for 2011, 2012, 2013 og 2014 godkjennes. Rapporter fra domsutvalg, appellutvalg og 

lovutvalg godkjennes. 

 

SAK 7 ÅRSREGNSKAP 2011-2014 

Årsregnskap for 2011, 2012, 2013 og 2014 er vedlagt i årsrapportene. 

Idrettsstyrets innstilling: 

De fremlagte regnskaper for 2011, 2012, 2013 og 2014 godkjennes. 

 

SAK 8 TILSETTING AV REVISOR OG FASTSETTING AV DENNES HONORAR 

Idrettsstyrets forslag: 

Revisjonsfirmaet Deloitte engasjeres som revisor for Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité i idrettstingperioden 2015-2019. Idrettstinget gir Idrettsstyret fullmakt til å 

fastsette revisors honorar. 

Idrettsstyrets innstilling: 

Forlaget godkjennes. 

 

SAK 9 DELTAKELSE I DE OLYMPISKE LEKER OG DE PARALYMPISKE LEKER 

Idrettsstyrets forslag: 

Norge deltar i De olympiske leker i Rio de Janeiro i 2016 og i Pyeongchang i 2018. 

Norge deltar i De paralympiske leker i Rio de Janeiro i 2016 og i Pyeongchang i 2018. 

Idrettsstyrets innstilling: 

Forslaget godkjennes. 
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SAK 10 IDRETTSPOLITISK DOKUMENT 2015-2019 OG LANGTIDSBUDSJETT 

2016-2019 

Idrettsstyret viser til vedlegg 1 i saksdokumenter til Idrettstinget. 

 

10A:  IDRETTSPOLITISK DOKUMENT FOR TINGPERIODEN 2015-2019 

Idrettspolitisk dokument (IPD) er holdt på et overordnet nivå og gir føringer for de områder som 

vurderes som viktige og felles for organisasjonen. 

Forslagene bygger på høringer, innspill fra administrative og styreoppnevnte grupper, drøftinger med 

generalsekretærer i særforbund og organisasjonssjefer i idrettskretser, og avsluttende drøftinger med 

ledere i idrettskretsene og presidentene i særforbundene.  

Forslag til endringer i teksten fra representantene må legges frem skriftlig til dirigentene. Forslag som 

bidrar til å endre prioriteringene innenfor langtidsbudsjettet, må tas opp under sak 10B. Forslag som 

medfører lovendringer kan ikke fremmes under behandlingen av IPD. 

Idrettsstyrets innstilling: 

Idrettstinget vedtar Idrettspolitisk dokument for tingperioden 2015-2019 og ber Idrettsstyret, 

særforbund og idrettskretser følge opp mål og strategier overfor aktuelle organisasjonsledd iht. sitt 

ansvar og rolle. 

 

10B:  LANGTIDSBUDSJETT FOR ÅRENE 2016-2019 

Langtidsbudsjettet er holdt på et overordnet nivå og gir rammer for Idrettsstyrets overføringer til 

sentrale områder og organisasjonsledd. Idrettsstyret skal, innenfor rammene av langtidsbudsjettet, 

sørge for at organisasjonens ressursbruk er i tråd med de overordnede målene som er gitt gjennom 

Idrettspolitisk dokument.  

Idrettsstyrets innstilling: 

Idrettstinget vedtar langtidsbudsjettet 2016-2019 og gir Idrettsstyret fullmakt til å endre langtids-

budsjettet i tråd med prioriteringer, organisasjonsmessige tilpasninger og retningslinjer fra Kultur-

departementet. 

 

10C:  FULLMAKT TIL EVENTUELT LÅNEOPPTAK VED UTKJØP AV LOKALER 

Forslag til vedtak: 

«Idrettsstyret gis fullmakt til å foreta låneopptak for å kjøpe ytterligere lokaler i Ullevaal Stadion, ytre 

bygg, med formål å stå som eier av hele angjeldende bygg. Det forutsettes at det oppnås gunstige 

vilkår innenfor dagens markedspris, fastsatt av uavhengig sakkyndige.»  

Begrunnelse: 

Idrettsstyret anbefaler at NIF kjøper de leide kontorlokalene og lagerlokalene i ytre bygg på Ullevaal 

Stadion, forutsatt en markedsriktig pris.  

NIF og de fleste særforbundene er samlokalisert med administrative lokaler på Ullevaal Stadion. NIF 

investerte i ytre bygg, 3. og 4. etasje, i forbindelse med salget av Idrettens Hus i Bærum, totalt 2 978 

kvm. 
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Ullevaal Stadion AS, som eier resterende lokaler i ytre bygg, har gitt signaler om at de kan være 

interessert i å selge. Det vil omfatte 2 973 kvm kontorlokaler kontor i 1. og 2. etasje, samt 1 099 kvm 

lagerlokaler. Det vil gi mulighet til å rasjonalisere driften av huset.  

I dag disponerer NIF, ved Idrettens Hus, i alt 11 600 kvm, hvorav ytre bygg representerer ca. halv-

parten. Behovet for lokaler er konstant eller økende.  

Ullevaal Stadion AS og NIF har pågående forhandlinger om utkjøp av lokalene.  

Idrettsstyret har vurdert den langsiktige økonomien ved et eierskap målt opp mot leie. Det forutsettes 

at leieinntektene ikke endrer seg vesentlig, da lokalene er identiske med de NIF i dag leier og fremleier 

til særforbundene. Det forutsettes videre at grunnfinansieringen opprettholdes på samme nivå som i 

dag, at merverdibehandlingen for driften ikke endres som følge av kjøpet, og at vedlikeholds- og 

driftsavtalene ikke endres vesentlig. 

Som en følge av kjøp vil betaling av husleie og felleskostnader til Ullevaal Stadion AS erstattes med 

renter og avdrag. Det er kalkulert med at de årlige finanskostnader vil holde seg innenfor rammen av 

de alternative leie- og driftskostnadene med en lånerente på under 8 prosent p.a.  

 

10D:  FULLMAKT TIL LÅNEOPPTAK REHABILITERING AV BYGG 

Forslag til vedtak: 

«Idrettsstyret gis fullmakt til å foreta låneopptak for å finansiere nødvendige omfattende utbedrings- 

og vedlikeholdsoppgaver på Idrettens Hus.»  

Begrunnelse: 

NIF har eid kontorlokaler og lagerlokaler i ytre bygg på Ullevaal stadion siden 1999. Etter 16 år vil det 

etter hvert være behov for teknisk oppgradering og mer omfattende vedlikeholdsarbeider. NIF har 

som mål at leietakernes løpende felleskostnader er stabile og forutsigbare, og ikke påvirkes i vesentlig 

grad av rehabiliteringstiltak. Med bakgrunn i dette vil det være ønskelig å kunne foreta låneopptak til 

rehabiliteringstiltak, oppgraderinger og mer omfattende vedlikeholdsarbeider. 

 

SAK 11 RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM TILSKUDD FRA STATEN 

Idrettsstyrets forslag:  

Idrettstinget gir Idrettsstyret fullmakt til å søke om tilskudd fra stats- og spillemidler for 

budsjettårene 2016, 2017, 2018 og 2019 på bakgrunn av Idrettspolitisk dokument 2015-2019 og 

langtidsbudsjettet 2016-2019. 

Idrettsstyrets innstilling: 

Forslaget godkjennes. 
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SAK 12 RETNINGSLINJER FOR FORDELING AV MIDLER SOM ER TIL 

DISPOSISJON FOR NIF 

NIF er som tilskuddsmottaker nødt til å forholde seg til tilgjengelige rammer og føringene som følger 

disse, fra de myndighetene som til enhver tid forvalter ordningene. Dette tilsier en årlig vurdering av 

hva som er mulig innenfor de rammene som er tildelt. 

Idrettsstyrets forslag: 

Idrettstinget gir Idrettsstyret fullmakt til å fordele tilskuddene fra stats- og spillemidler for budsjett-

årene 2016, 2017, 2018 og 2019 i tråd med prioriteringene i Idrettspolitisk dokument 2015-2019 og 

langtidsbudsjettet for 2016-2019. 

Idrettsstyret gis fullmakt til å foreta nødvendige justeringer innenfor de etablerte fordelingsmodellene 

for særforbundene og idrettskretsene, dersom det skjer vesentlige endringer i forutsetningene for 

fordelingsmodellene i tingperioden. De berørte organisasjonsleddene skal i så fall høres forut for 

iverksetting av endringer.  

Idrettsstyrets innstilling: 

Forslaget godkjennes 

 

12A:  FRA IDRETTSSTYRET – MYNDIGHET TIL Å FASTSETTE ORDNINGEN FOR 

FORDELING AV SPILLEMIDLER TIL IDRETTSKRETSENE OVER POST 1  

 

Forslag til vedtak: 

«Idrettsstyret gis fullmakt til å utforme ordningene for fordeling av spillemidler til idrettskretsene 

over post 1 innenfor følgende kriterier: 

Tildelingen av rammetilskuddet til idrettskretsene skal ha som formål å opprettholde og utvikle 

idrettskretsene, slik at de er i stand til å løse sine lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for 

idretten, og bedre idrettslagenes rammevilkår. Ved fordeling av spillemidler mellom idrettskretsens 

skal følgende hensyn ivaretas: 

1. Alle idrettskretser skal ha et likt administrasjonstilskudd som skal utgjøre en vesentlig del av 

det samlede tilskuddet. 

2. Den enkelte idrettskrets skal motta et organisasjonstilskudd som fordeles med utgangspunkt i 

medlemsgrunnlag og oppfølgingsansvar. 

3. Den enkelte idrettskrets skal motta et reisetilskudd som fordeles med utgangspunkt i 

geografiske hensyn og kostnadene ved oppfølging av underliggende ledd.» 

 

Begrunnelse: 

Programkomiteen for idrettskretsledermøtene oversendte til Idrettsstyret i januar 2015 en utredning 

om tre ulike modeller for fordeling av spillemidler til idrettskretsene over post 1. Alle de tre modellene 

tok utgangspunkt i faktorene: grunntilskudd, organisasjonstilskudd og en geografifaktor. 

Organisasjonstilskuddet var foreslått basert på antall idrettslag og/eller medlemskap.  

Det har vært enighet mellom idrettskretsene om at grunntilskuddet skal utgjøre hovedtyngden av 

tilskuddet. Det er viktig å ivareta grunnbehovene i bred organisasjon på en god måte.  

Idrettsstyret anbefaler derfor at myndigheten til å bestemme den endelige fordelingsmodellen 

delegeres til Idrettsstyret. Inn under dette hører også å avklare hvilket beregningsgrunnlag som til 
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enhver tid er tilgjengelig og skal benyttes. Forslaget gir en nødvendig mulighet for praktiske 

justeringer innenfor de gitte prinsippene, etter samråd med de berørte organisasjonsleddene. 

 

12 B:  FRA IDRETTSSTYRET – MYNDIGHET TIL Å FASTSETTE ORDNINGEN FOR 

FORDELING AV SPILLEMIDLER TIL SÆRFORBUNDENE OVER POST 2  

Forslag til vedtak: 

«Idrettsstyret gis fullmakt til å utforme ordningene for fordeling av spillemidler til særforbundene 

over post 2. Tildelingen av rammetilskuddet til særforbundene skal ha som formål å opprettholde og 

utvikle særidrettenes frivillige og medlemsbasert organisasjon, opprettholde og utvikle et godt 

aktivitetstilbud gjennom den organiserte idretten, bevare og sikre særforbundene som åpne og 

inkluderende organisasjoner, samt forestå nødvendig internasjonal representasjon innenfor sin idrett. 

De økonomiske fordelingene skal være organiseringsmessig nøytrale, dvs. ikke fremtvinge 

sammenslåing eller oppsplitting, og ta vare på alle særidretter og idrettsgrener med stor nasjonal 

utbredelse.»  

Begrunnelse: 

Nåværende fordelingsmodell er vedtatt av Idrettstinget i 2003, og har fungert relativt uendret siden 

dette. De praktiske konsekvensene av modellen har tidvis vært mye diskutert. Dette gjelder særlig 

hvordan modellen påvirker særidrettenes valg når det gjelder sammenslåing eller oppsplitting av 

særforbund. Idrettsstyret har ikke et ønske om å gjøre store endringer som medfører usikkerhet for 

fremtidig finansiering for det enkelte særforbund, men ser et behov for å få fullmakt til å kunne 

justere ordningene. Det er også ønskelig at Idrettsstyret har fullmakt til å disponere midler innenfor 

den samlede rammen til prioriterte mål og målgrupper, når dette er en naturlig som oppfølging av 

idrettspolitisk dokument. Idrettsstyret anbefaler derfor at myndigheten til å bestemme den endelige 

fordelingsmodellen delegeres til Idrettsstyret. Inn under dette hører også å avklare hvilket 

beregningsgrunnlag som til enhver tid er tilgjengelig og skal benyttes. Forslaget gir en nødvendig 

mulighet for praktiske justeringer innenfor de gitte prinsippene, etter samråd med de berørte 

organisasjonsleddene. 

 

12C:  FRA IDRETTSSTYRET – MYNDIGHET TIL Å FASTSETTE ORDNINGEN FOR 

FORDELING AV SPILLEMIDLER TIL SÆRFORBUNDENE OVER POST 3  

 

Forslag til vedtak: 

«Idrettsstyret har fullmakt til å utforme ordningene for fordeling av spillemidler til særforbundene 

over post 3. Tildelingen av tilskuddet til særforbundene skal ha som formål å stimulere til tiltak for 

barn, ungdom og breddeidrett, slik at flere rekrutteres og ivaretas til aktivitet i idrettsbevegelsen. 

Midlene fordeles til bruk gjennom særforbundene, og det enkelte særforbund er selv ansvarlig for å 

formulere mål og velge egnede tiltak innenfor rammen av de overordnede målene for tilskuddet. De 

økonomiske fordelingene skal være organiseringsmessig nøytrale, dvs. ikke fremtvinge sammenslåing 

eller oppsplitting, og ta vare på alle særidretter og idrettsgrener med stor nasjonal utbredelse.» 

Begrunnelse: 

Nåværende fordelingsmodell er vedtatt av Idrettsstyret i 2013, og er fortsatt under implementering. 

De praktiske konsekvensene av modellen har imidlertid vært mye diskutert, og det er en utfordring at 

modellen i dag kan påvirke særidrettenes valg i relasjon til sammenslåing eller oppsplitting av 

særforbund. Idrettsstyret har ikke et ønske om å gjøre store endringer som medfører usikkerhet for 

fremtidig finansiering for det enkelte særforbund, men ser et behov for å kunne justere ordningene. 

Det er også ønskelig at Idrettsstyret har fullmakt til å disponere midler innenfor den samlede rammen 
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til prioriterte mål og målgrupper, når dette er en naturlig konsekvens som oppfølging av 

idrettspolitisk dokument. Inn under dette hører også å avklare hvilket beregningsgrunnlag som til 

enhver tid er tilgjengelig, og skal benyttes. Forslaget gir en nødvendig mulighet for praktiske 

justeringer innenfor de gitte prinsippene, etter samråd med de berørte organisasjonsleddene. 
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SAK 13 OPPTAK AV SÆRFORBUND 

13A: FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET - REGLER FOR OPPTAK AV SÆRFORBUND 

Regler for opptak av særforbund fra 

Idrettstinget 2011 

Forslag til ny ordlyd 

1) Ved opptak av særforbund i Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité (NIF) skal den aktivitet det søkes om 
opptak for, bare kunne godkjennes som 
idrett i NIF dersom: 

 

 Det er fysisk aktivitet av konkurranse-, 
trenings- og/eller mosjonskarakter 

 Den som konkurranseaktivitet, er målbar 
etter et godkjent regelverk 

 Den tilfredsstiller de etiske normene den 
organiserte idretten i Norge bygger sin 

 virksomhet på 
 
2) Søkerorganisasjonens aktivitet skal ha vært 

utøvd i Norge i minst tre år og skal på 
søknadstidspunktet ha minst 1500 
medlemmer. 

 
3) Den organisasjonen som søker om opptak i 

NIF, må ha et nasjonalt ansvar for den 
aktuelle aktiviteten. Organisasjonen og dens 
lagenheter må bygge sin virksomhet på 
normer og lover som kan aksepteres innenfor 
de rammene NIFs lov og lovnormer setter. 

 
4) Opptak i NIF kan skje ved at den søkende 

idretten og dens organisasjonsledd opptas 
i/som: 

 Et eksisterende særforbund 

 Et selvstendig særforbund 

 Et 
fleridrettssærforbund/fleridrettsforbund 

 
Ved opptaket bør det arbeides for å skape 
best mulige løsninger som sørger for at 
idrettens ressurser benyttes på best mulig 
måte. 

 
5) Opptak i (sammenslutning med) et 

eksisterende særforbund skal søkes som 
løsning dersom idretten ikke er klart 
forskjellig fra de aktuelle idrettene i det 
eksisterende særforbundet. Hvis f.eks. 
idrettene er organisert i samme 
internasjonale særforbund, er det naturlig at 
de tilhører samme norske særforbund. 
Dersom idretten ikke tilfredsstiller kravet til 
antall medlemmer for å bli opptatt som 
særforbund, vil man måtte inngå i et 
fleridrettssærforbund/fleridrettsforbund hvis 
man ikke finner sin plass i et eksisterende 
særforbund. 

1) For å kunne tas opp som særforbund i 
Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF) må følgende 
vilkår være oppfylt: 

 
a) Søkers aktivitet må være i 

overensstemmelse med NIFs 
formålsbestemmelse, jf. NIFs lov § 1-2. 

b) Søkers aktivitet må på 
søknadstidspunktet ha vært utøvd i 
Norge i minst tre år og søker må ha 
minst 1500 medlemmer. Kravene må 
dokumenteres.  

c) Søker må ha et nasjonalt ansvar for den 
aktuelle aktiviteten.  

d) Søker må bygge sin virksomhet på 
normer og regler som er forenlige med 
NIFs lov og NIFs lovnorm for 
særforbund. 

 
2) Opptak som eget særforbund i NIF bør bare 

skje dersom:  
a) Søkers aktivitet klart skiller seg fra 

annen aktivitet som drives i et 
eksisterende særforbund. 

b) Søkers aktivitet ikke er organisert i 
samme internasjonale særforbund som 
et eksisterende særforbund som søker er 
medlem av.  

c) Opptaket sikrer en forsvarlig og god 
utnyttelse av idrettens ressurser. 
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Begrunnelse: 

I henhold til NIFs lov § 6-3 skal Idrettsstyret utarbeide regler for opptak av særforbund som 

godkjennes av Idrettstinget i forbindelse med behandlingen av opptakssøknaden. Reglene er 

minimumsvilkår som søker må oppfylle for å kunne bli tatt opp som eget særforbund i NIF.  

 

Til pkt. 1 a): Idrettsstyret anbefaler at det inntas en henvisning til hele formålsbestemmelsen i NIFs 

lov.  

 

For øvrig er det ingen materielle endringer, kun en språklig modernisering og forenkling av 

bestemmelsene for å tydeliggjøre opptakskriteriene.  

Lovutvalgets uttalelse: 

Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.  

Idrettsstyrets innstilling: 

Forslaget vedtas.  

 

 

13B: SØKNAD OM OPPTAK AV SÆRFORBUND 

Søknad og begrunnelse: 

Søknad fra Norges Innebandyforbund om opptak som særforbund i Norges idretts-

forbund og olympiske og paralympiske komité 

Norges Innebandyforbund (NIBF) søker opptak i Norges Idrettsforbund (NIF) som eget 

særforbund på Idrettstinget 2015 i tråd med Lov for Norges Idrettsforbund §6-3. 

Bakgrunn: 

De 300 Innebandyklubbene har til sammen 20 000 medlemmer (idrettsregistreringen 2014). 

På dette grunnlaget vil NIBF bli det 10. største særforbundet i NIF når det gjelder antall 

klubber og det 18. største i antall medlemmer. 

Innebandy er fra 25. mai 1991 organisert som seksjon i fleridrettsforbundet Norges 

Bandyforbund (NBF) sammen med bandy og landhockey. En vesentlig grunn til at innebandy 

ble organisert som seksjon i NBF var NIFs og Kulturdepartementets ønske om å stimulere til 

rasjonalisering av idrettens organisasjon ved at flere særidretter ble organisert i felles 

særforbund (fleridrettsforbund). 

Innebandy er gjennom NBFs medlemskap tilknyttet det Internasjonale Innebandyforbundet 

(International Floorball Federation, IFF). IFF har 57 nasjonale medlemsforbund og er 

fullverdig medlem av Sportaccord og godkjent (recognized) av IOC, og det er kun i Norge at 

innebandy ikke er organisert som eget særforbund. 

Stimulansen NIF og KUD forespeilet særidretter for å inngå i en fleridrettsorganisasjon har 

dessverre uteblitt. Innebandy har to ganger tidligere søkt om opptak som selvstendig 

særforbund (1996 og 2007). Begge gangene var bakgrunnen for søknaden at 

idrettsstyret/NIFs ledelse initierte at særidretter som var organisert i fleridrettsforbund ville 

få redusert sine rammebetingelser (reduserte offentlige tilskudd). Begge gangene ble 

Innebandyforbundets søknad trukket da forslagene om reduserte rammebetingelser frafalt. 

En forutsetning for at en særidrett kan ønske å inngå i et fleridrettsforbund er at ramme-

betingelsene (for eksempel tildeling av offentlige tilskudd) minimum er de samme som om 

særidretten var et selvstendig særforbund. 
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Ved omleggingen av post 3 tildelingen fra å være formålstildeling til rammetildeling, er det 

ikke tatt hensyn til særidretter som er organisert i fleridrettsforbund. Dette betyr at 

rammebetingelsene for innebandy blir vesentlig bedre ved etablering av eget særforbund. 

Ingen av særidrettene som inngår i NBF finner det ønskelig at innebandy etablerer et 

selvstendig særforbund, men det er forståelse for at de endrede rammebetingelsene gjør dette 

påkrevet. Det er også grunnlaget for at NBCs forbundsstyre i sitt møte den 16. januar 2015 

vedtok å støtte Innebandyforbundets søknad om opptak som særforbund i NIF. 

Merknad: 

Norges Innebandyforbund vil vurdere å trekke søknaden dersom forslaget fra fleridretts-

forbundene til Idrettstinget med forslag om at særidretter sikres samme rammebetingelser 

(for eksempel tildeling av offentlige midler) uavhengig av organisasjonsform blir vedtatt. 

Idrettsstyrets uttalelse: 

Idrettsstyret støtter ikke forslaget, men har forståelse for utfordringene. Idrettstinget har imidlertid 

over flere år uttrykt et tydelig ønske om å begrense antall særforbund til det som er strengt nødvendig. 

Oppsplitting av et eksisterende særforbund vil virke i motsatt retning. Prinsippene for fordeling av 

spillemidler fra staten over post 2 (Grunnstøtte særforbund) og 3 (Barn, ungdom og bredde) fremmes 

imidlertid som egen tingsak fra Idrettsstyret. Der behandles kriteriene i en helhetlig sammenheng, og 

de hensynene Norges innebandyforbund påpeker, skal være ivaretatt. Idrettsstyret foreslår at de 

økonomiske fordelingene skal være organiseringsmessig nøytrale, dvs. ikke fremtvinge sammenslåing 

eller oppsplitting, og ta vare på alle særidretter og idrettsgrener med stor nasjonal utbredelse.» 

 

SAK 14 ENDRING I NIFS LOV 

Forslag til endringer i NIFs lov fremkommer i vedlegg 2.  

 

SAK 15 ØVRIGE FORSLAG TIL TINGET – IKKE LOVFORSLAG 

Forslag til Idrettstinget fremkommer i vedlegg 2. 
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SAK 16 VALG 

 

16A:  VALG IHT. NIFS LOV 

 

Valget skjer iht. NIFs lov § 3–4 

Valgreglene fremgår av NIFs lov § 2–21 

Valgkomiteens innstilling følger i vedlegg 3. 

 

16B:  VALG AV LEDER OG NESTLEDER FOR VALGKOMITEEN TIL IDRETTSTINGET 

2019  

 

Iht. NIFs lov § 3–4 q) skal Idrettstinget velge leder og personlig varamedlem i valgkomiteen for neste 

Idrettsting. Valgkomiteen forøvrig velges på ledermøtet året før Idrettstinget, jf. § 3–7. 

Idrettsstyrets forslag: 

Leder:                                 Anne Irene Myhr, Sparbu IL  

Personlig varamedlem:  Tormod Tvare, IL Forsøk 

Idrettsstyrets innstilling: 

Forslaget godkjennes. 
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