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INNKALLING TIL IDRETTSTINGET 2023 
 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) innkaller til 
Idrettsting 2. - 4. juni 2023 på Scandic Flesland Airport i Bergen. 
 
Forslag til Idrettstinget 
 
Forslag som ønskes behandlet på Idrettstinget, bes fremmet ved bruk av NIFs 
forslagsmaler, og må sendes til idrettstinget@idrettsforbundet.no innen 2. februar 2023.  
 
Forslagsmalene, og veiledning til utfylling av malene, finnes på følgende nettside: 
Idrettstinget 2023 (idrettsforbundet.no) 
 
Innkomne forslag blir publisert på Idrettstingets nettside. Forslag kan endres, trekkes 
eller slås sammen med andre innkomne forslag innen 10 uker før tinget, dvs. 24. mars 
2023. En endelig liste over innkomne forslag vil først bli publisert etter dette tidspunkt.   
 
Saksdokumenter til Idrettstinget  
 
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på Idrettstingets 
nettside innen 2. mai 2023. 
 
Representasjon til Idrettstinget 
 
På Idrettstinget møter med stemmerett, jf. NIFs lov § 3-2: 

• Idrettsstyret 

• Representanter fra særforbund og idrettskretser iht. NIFs lov § 3-2. 
For oversikt over representantfordelingen, som er basert på antall lag per  
1. januar 2022, se Idrettstingets nettside.  

• 3 representanter for idrettsutøvere, hvorav en representant for olympiske 
idretter, en representant for paralympiske idretter og en representant for 
ikke-olympiske eller ikke-paralympiske idretter. 

 
Videre møter uten stemmerett: 

• Lovutvalgets medlemmer 

• Kontrollutvalgets medlemmer 
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• Valgkomiteens medlemmer 

• Lederne i NIFs domsutvalg, NIFs appellutvalg, NIFs påtalenemnd, NIFs 
kompensasjonskomité og NIFs etiske råd  

• NIFs generalsekretær 

• NIFs revisor 
 
Idrettsstyret oppfordrer idrettskretser, og særforbund med flere representanter, til aktivt 
å velge representanter med minoritetsbakgrunn.  
 
Nærmere informasjon om representasjon til Idrettstinget 2023, finnes på Idrettstingets 
nettside.  
 
Påmelding  
 
Informasjon om program, påmeldingsskjema m.m. sendes til organisasjonen innen 
utgangen av mars 2023. 
 
 
 
Velkommen! 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

        
 
Berit Kjøll      Nils Einar Aas 
president      generalsekretær 


