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VEILEDER TIL LOVNORM FOR IDRETTSRÅD 
(Revidert versjon utarbeidet av NIFs juridiske avdeling 01.07.22) 
 
INNLEDNING 
 
Ny lovnorm for idrettsråd 
 
For å sikre at alle idrettsråd har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, 
vedtar NIF en lovnorm for idrettsråd. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettsråd 
må ha i sin egen lov.  
 
Hva må idrettsrådet gjøre? 
 
Se informasjon her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/  
 
NYTT SIDEN FORRIGE LOVNORM 
 
På Idrettstinget 2021 ble det vedtatt flere lovendringer. Se informasjon lagt ut om 
lovendringene her: http://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/ 
 
Lovnormen inneholder en rekke bestemmelser fra NIFs lov. Når NIFs lov endres, må lovnormen 
alltid endres. For en oversikt over de endringene som er gjort i den nye lovnormen vedtatt i 
2021 fra forrige lovnorm som ble vedtatt i 2019, se her: 
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/  
 
INFORMASJON OM DENNE VEILEDEREN 
 
Denne veilederen skal være til hjelp for idrettsråd som skal oppdatere egen lov i samsvar med 
NIFs lovnorm. Veilederen inneholder informasjon om de enkelte bestemmelsene i lovnormen, 
og disse er i stor grad basert på bestemmelser i NIFs lov. Det er utarbeidet veiledning til de 
enkelte bestemmelsene i NIFs lov. NIFs lov med tilhørende veiledning finnes her: 
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/  
 
 
LOV FOR [NAVN PÅ IDRETTSRÅDET] 
Sist endret [dato]. 
 
KOMMENTAR:  
 
Navnet på idrettsrådet må legges inn i tittelen på loven.  
 
Lovendringer og dato for når disse ble endret sist må legges inn, slik at idrettsrådets tilsluttede 
organisasjonsledd og andre vet hvilken versjon som er den gjeldende. Ettersom styret i 
idrettsrådet plikter å endre loven når NIF har vedtatt en ny lovnorm, er det datoen for 
styrevedtaket som skal legges inn i klammene.  
 
 
§ 1  Formål og oppgaver 

 For regler om idrettsrådets formål, oppgaver og myndighet, gjelder NIFs lov 
§ 8-2, samt NIFs lov §§ 2-2 og 2-3. Arbeidet skal preges av frivillighet, 
demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på 
grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/
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KOMMENTAR:  
 
Idrettsrådets rolle og oppgaver følger av NIFs lov. Det er lagt til en henvisning til NIFs 
lov §§ 8-2, 2-2 og 2-3. Se veiledning til NIFs lov § 2-2, § 2-3 og § 8-2. 
 
Formålet er hentet fra NIFs lov § 1-2 (3), se veiledning til bestemmelsen her. 
Idrettsråd har ikke anledning til å gjøre endringer i formålsbestemmelsen, eller å legge 
inn tillegg til formålsbestemmelsen som er i strid med formålsbestemmelsen i NIFs 
lov. 
 

 

§ 2     Organisasjon  

(1)  Idrettsrådet er et felles organ for idrettslag som er tilsluttet idrettsrådet og 
er medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 
(NIF).  

(2)  Idrettsråd opprettes, sammenslås og oppløses av idrettskretsen, som også 
fastsetter idrettsrådets grenser.  

(3)  For regler om idrettsrådets plikt til å overholde NIF og idrettskretsens 
regelverk og vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3. 

 
KOMMENTAR:  
 
Merknad til (2): Det er idrettskretsen som vurderer behovet for idrettsråd innenfor  
idrettskretsens grenser. Det følger av NIFs lov § 8-1 at det er idrettskretsens styrende organer 

(kretsstyret eller kretstinget) som ved flertallsavgjørelse 
kan opprette, sammenslå og nedlegge idrettsråd, samt fastsette idrettsrådets grenser. Det kan 
opprettes ett felles idrettsråd for to eller flere kommuner.  
 
Merknad til (3): Se veiledning til NIF lov § 2-2 og § 2-3.  
 
 
§ 3  Kontingent 

 For regler om kontingent, gjelder NIFs lov § 8-4. 
 
KOMMENTAR:  
 
Det er lagt til et eget punkt om kontingent og en henvisning til NIFs lov § 8-4. 
 
  
§ 4  Kjønnsfordeling 

For regler om kjønnsfordeling i styre, råd, utvalg mv. og ved representasjon 
til årsmøte/ting, gjelder NIFs lov § 2-4. 

 
KOMMENTAR:  
 
Innholdet i bestemmelsen er erstattet med en henvisning til NIFs lov § 2-4. Se 
veiledning til NIFs lov § 2-4.  
 
 
§ 5 Valgbarhet og representasjonsrett  

For regler om valgbarhet og representasjon, gjelder § 11 og NIFs lov §§ 2-5, 
2,6 og 2-7. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-3
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-8-idrettsrad/#%C2%A78-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-1-innledende-bestemmelser/#%C2%A71-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-3
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-4
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KOMMENTAR:  
 
Innholdet i bestemmelsen er erstattet med en henvisning til NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7. Se 
veiledning til NIFs lov § 2-6 og § 2-7. 
 
 
§ 6  Inhabilitet 

 For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8. 
 
KOMMENTAR: 
 
Innholdet i bestemmelsen er erstattet med en henvisning til NIFs lov § 2-8. Se veiledning til 
NIFs lov § 2-8.  
 
 
 
§ 7  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9. 

 
KOMMENTAR: 
 
Innholdet i bestemmelsen er erstattet med en henvisning til NIFs lov § 2-9. Se 
veiledning til NIFs lov § 2-9. 
 
 
 
§ 8  Refusjon av utgifter og godtgjørelse 

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10. 

 
KOMMENTAR: 
 
Innholdet i bestemmelsen er erstattet med en henvisning til NIFs lov § 2-10. Se 
veiledning til NIFs lov § 2-10. 
 
 
§ 9  Regnskap og revisjon mv. 
 
 For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 

og 2-14. 
 
KOMMENTAR: 
 
Innholdet i bestemmelsen er erstattet med en henvisning til NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 
2-13 og 2-14. Se veiledning til NIFs lov § 1-7, § 2-11, § 2-13 og § 2-14. 
 

 

§ 10  Årsmøtet 

(1)  Årsmøtet er idrettsrådets høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen 
utgangen av juni måned. 

(2)  Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov 
og NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-6
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-7
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-8
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-9
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-10
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-1-innledende-bestemmelser/#%C2%A71-7
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-11
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-13
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-14
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KOMMENTAR: 
 
Generell merknad: 
Bortsett fra (1), er innholdet i bestemmelsen erstattet med en henvisning til NIFs lov 
§§ 2-15 til 2-17, 2-19 og 2-20. 

Merknad til (1): Se veiledning til NIFs lov § 2-15. 

Merknad til (2): Se veiledning til NIFs lov § 2-15, § 2-16, § 2-17, § 2-19 og § 2-20.  

 
 
§ 11  Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett  

(1) Forslagsrett til årsmøtet: 
a) Styret 
b) Et representasjonsberettiget idrettslag 
c) Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt 

arbeidsområde 
 

(2)  Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på årsmøtet: 
a) Styret 
b) Representanter fra idrettslag etter følgende skala: [fyll inn skala    som 
bør gi like vilkår for representasjon for alle idrettslag, inkludert 
bedriftsidrettslag]. 

Representanter må være valgt på årsmøte i idrettslaget eller oppnevnt av 
styret. 
 
For representasjonsrett for idrettslag, gjelder NIFs lov § 10-3 (1). 

 
(3)  Møterett, talerett og forslagsrett på årsmøtet i saker som ligger innenfor 

utvalget/komiteens arbeidsområde:  
a) Kontrollutvalgets medlemmer 
b) Valgkomiteens medlemmer 

 
(4)  Møterett og talerett på årsmøtet:   

a)  Representant fra idrettskretsen og NIF 
[b) Revisor i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.]  

 
 
KOMMENTAR:  
 
Merknad til (2) b): Det er årsmøtet som beslutter skalaen for representasjonsrett til  
årsmøtet i idrettsrådet.  
 
Merknad til (2) siste setning: Det er lagt til en henvisning til NIFs lov § 10-3 (1). Se 
veiledning til NIFs lov § 10-3. 
 
Merknad til (4): Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom 
idrettsrådet har en omsetning på kr 5 millioner eller mer, må det engasjere en revisor. I så 
fall skal klammene fjernes. Idrettsråd med omsetning på under kr 5 millioner kan fjerne 
bokstav b).  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-15
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-15
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-16
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-17
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-19
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-20
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-3
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§ 12  Årsmøtets oppgaver  
  

Årsmøtet skal:  

1. Godkjenne de fremmøtte representantene 
2. Velge dirigent(er) 
3. Velge protokollfører(e) 
4. Velge to representanter til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne forretningsorden 
6. Godkjenne innkallingen 
7. Godkjenne saklisten 
8. Behandle beretning for idrettsrådet 
9. Behandle  

a. idrettsrådets regnskap  
b. styrets økonomiske beretning 
c. kontrollutvalgets beretning  
d. eventuell beretning fra engasjert revisor 

10. Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for 
anleggsutbygging og aktivitetsutvikling 

11. Fastsette tildelingskriterier for Lokale Aktivitetsmidler (LAM) basert på 
Kulturdepartementets kriterier, NIFs krav og anbefalinger, samt lokale 
forhold 

12. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste 
13. Vedta idrettsrådets budsjett 
14. Foreta følgende valg:  

a) Styre med leder, nestleder, [antall (minst ett)] styremedlem[mer] 
og [antall (minst ett)] varamedlem[mer]  

b) Kontrollutvalg med leder, [antall (minst ett)] medlem[mer] [og 
[antall] varamedlem[mer]] 

c) Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å 
oppnevne representantene  

d) Valgkomité med leder, [antall (minst ett)] medlem[mer] og [antall 
(minst ett)] varamedlem[mer] 

 
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges 
samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges 
flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem,  
2. varamedlem osv. 

15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettsrådets 
regnskap. 
 

For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21. 
 

KOMMENTAR: 
 
Generelle merknader:  
 
Rekkefølgen på saker som skal behandles er endret. Godkjenning av forretningsorden 
er flyttet frem, og skal behandles før godkjenning av hhv. innkallingen og saklisten.  
 
Dersom saklisten ikke fullføres, må det innkalles til et fortsettende årsmøte. Se 
veiledning til NIFs lov § 2-17 (2).  
 
 
 
 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-17
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Merknader til første ledd: 
 
Merknad til nr. 8:  
 
Årsberetning er styrets redegjørelse av idrettsrådets aktiviteter, dvs. en form for 
årsrapport. 
 
Merknad til nr. 9:  
 
Om «styrets økonomiske beretning», se her. 
 
Alle idrettsråd skal velge et kontrollutvalg. Kontrollutvalget skal avgi en beretning. 
Se veileder om kontrollutvalget her.  

  
Merknad til nr. 11: 
 
Som følge av lovendring på Idrettstinget 2021, er det lagt til en ny oppgave for 
idrettsrådets årsmøte. 
 
Merknad til nr. 14 a):  
 
Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven. Styret må 
bestå av minst en leder, nestleder og ett styremedlem. I tillegg må det velges minst ett 
varamedlem.  
 
Merknad til nr. 14 b): 
 
Antall medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget fylles ut. Kontrollutvalget skal bestå 
av leder og minst ett medlem. Krav om varamedlem er fjernet. Årsmøtet må velge leder av 
kontrollutvalget. 

 
Merknad til nr. 14 d): 
 
Antall medlemmer og varamedlemmer i valgkomiteen fylles ut. Valgkomiteen skal bestå av 
leder, minst ett medlem og minst ett varamedlem. 
 
Merknad til nr. 14 siste avsnitt: 
 
Leder og nestleder skal velges enkeltvis. Øvrige styremedlemmer må velges samlet. Se også 
veiledning til NIFs lov § 2-21 for stemmegivning i forbindelse med valg.  
 
Merknad til nr. 15:  
 
Dersom idrettsrådet har en omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal årsmøtet engasjere en 
revisor. Hvis det ikke skal engasjeres revisor kan punktet fjernes.  
 
Merknad til andre ledd: 
 
Til erstatning for innholdet i tidligere § 18, er det henvist til NIFs lov § 2-21. Se veiledning til NIFs 
lov § 2-21. 
 
 
 

 

 

 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/okonomi/klubbokonomi/arsberetning/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/maler-og-verktoy/kontrollutvalgsmaler/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-21
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-21
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§ 13  Idrettsrådets styre 

(1) Idrettsrådet ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettsrådet 
utad.  

(2) Styret er idrettsrådets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse 
beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet iht. § 12 og NIFs lov § 2-22. 

(3)  Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av idrettsrådet virksomhet hører 
under styret. Styret skal sørge for: 

- at idrettsrådets formål ivaretas 

- forsvarlig organisering av idrettsrådets virksomhet og økonomistyring 

- at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds 
regelverk og vedtak, idrettsrådets lov og årsmøtets vedtak  

- gi uttalelse til idrettskretsen ved opptak av nye idrettslag i NIF 

(4)  Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller 
enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.  

(5)  Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede 
organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.  

(6)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets 
medlemmer forlanger det. 

 
KOMMENTAR:  
 
Merknad til (3): Det er lagt til en presisering av styrets forvaltnings- og tilsynsansvar. Som 
tidligere er det listet opp hvilke konkrete oppgaver som tilligger styret, men innholdet i listen 
er revidert. 
 
Merknad til (5): Det er årsmøtet som velger hvem som skal representere idrettsrådet på 
årsmøter/ting der idrettsrådet har representasjonsrett. Årsmøtet kan også beslutte å gi styret 
fullmakt til å oppnevne representantene, se lovnormen § 12 nr. 14 c. Dersom årsmøtet har 
glemt å velge eller gi fullmakt, tilligger det styret å oppnevne representanter. 
 
 
 
§ 14  Kontrollutvalg og valgkomité  

(1)  For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12.[Kontrollutvalget 
arbeider iht. egen instruks vedtatt av årsmøtet.] 

(2)  For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18.[Valgkomiteen arbeider 
iht. egen instruks vedtatt av årsmøtet.] 

 
KOMMENTAR:  
 
Generell merknad:  
Deler av de tidligere bestemmelsene er erstattet med en henvisning til NIFs lov § 2-
12, regler for kontrollutvalget, og § 2-18, regler for valgkomiteen. 
 
Bestemmelsen omfatter valgkomiteen og øvrige årsmøtevalgte organer, i tillegg til 
kontrollutvalget. Dersom årsmøtet har utarbeidet instruks for kontrollutvalget 
og/eller valgkomiteen, bør det legges en henvisning til denne instruksen i loven. 
 
Dersom idrettsrådet har andre årsmøtevalgte organer, bør mandatet for disse legges 
inn i denne bestemmelsen. 
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Merknad til (1): Se veiledning til NIFs lov § 2-12. 
 
Merknad til (2): Se veiledning til NIFs lov § 2-18. 
 
 

§ 15 Lovendring  

 For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2. 
 
KOMMENTAR:  
 
Bestemmelsen er erstattet med en henvising til NIFs lov § 2-2, regler for lovendring. Se 
veiledning til NIFs lov § 2-2.  
 

 

§ 16 Oppløsning  

Idrettsrådet kan bare oppløses av idrettskretsen. Ved oppløsning eller annet 
opphør av idrettsrådet tilfaller idrettsrådets overskytende midler etter avvikling et 
formål godkjent av idrettskretsen.  
 
KOMMENTAR:  
 
Det er bare idrettskretsen som kan oppløse et idrettsråd. Idrettsrådet kan ikke oppløse seg 
selv.  
 
 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-12
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-18
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2

