
 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL 
Idrettsstyrets møte nr. 7 (2019 - 2021) 

13. januar 2020 / Skriftlig behandling 
 

Følgende aksepterte skriftlig behandling og deltok i behandling av saken: 

Berit Kjøll, Vibecke Sørensen, Johann Olav Koss, Astrid Strandbu, Astrid Uhrenholdt 
Jacobsen, Elisabeth Faret, Emilie Zakariassen Hansen, Erik Unaas, Ole Jørstad, Kathe 
Langvik, Kristin Kloster Aasen, Sebastian Henriksen, Sondre Sande Gullord og Zaineb 
Al-Samarai. 
 
Fra administrasjonen: Karen Kvalevåg og Anne Kristine Soltvedt (referent). 
 

Saken ble sendt for skriftlig behandlet i Idrettsstyret 9. januar 2020, jf. NIFs lov  

§§ 1-5 (2) og  2-9 (2).  

 

 

Sak 57: Midlertidig lovendring - NIFs lov § 12-22 (6) og (7)  

NIF er, som signatory til World Anti-Doping Code (WADC), blant annet forpliktet til å  
behandle påtalte dopingsaker innen rimelig tid.  

 

Etter NIFs lov § 12-22 (6) skal NIFs domsutvalg settes med tre medlemmer under   
behandlingen av hver sak, slik at enten leder eller nestleder skal være representert. 
Tilsvarende fremgår i (7) om NIFs appellutvalg.  

 

Dette kravet har medført utfordringer i forbindelse med beramming av en dopingsak, 
og det er behov for at Idrettsstyret vedtar en midlertidig lovendring iht. til NIFs lov § 1-
5 (2) for å sikre at den aktuelle saken kan berammes og avgjøres innen rimelig tid, i 
samsvar med WADCs krav.  
 
Generalsekretæren fremmet derfor følgende forslag til en midlertidig lovendring av § 
12-22 (6) og (7) som ble behandlet av NIFs lovutvalg i sak 01/20. 
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Vedtak:  

1. Idrettsstyret vedtok midlertidig lovendring i NIFs lov § 12-22 (6) og (7), jf. NIFs lov  
§ 1-5. 

 

Gjeldende ordlyd  Forslag til ny ordlyd  
(6) Domsutvalget settes med tre 
medlemmer under behandlingen av 
hver sak, slik at enten leder eller 
nestleder skal være representert. Der 
domsutvalget har fattet avgjørelse om 
suspensjon, skal domsutvalget ved 
den videre behandling av saken om 
mulig settes med andre medlemmer 
enn dem som deltok ved behandlingen 
av suspensjonsspørsmålet.  
 
 
 
 
(7) Appellutvalget settes med tre 
medlemmer under behandlingen av 
hver sak, slik at enten leder eller 
nestleder skal være representert. Der 
appellutvalget har fattet avgjørelse av 
suspensjon, skal appellutvalget ved 
den videre behandling av saken om 
mulig settes med andre medlemmer 
enn de som deltok ved behandling av 
suspensjonsspørsmålet.  

(6) Domsutvalget settes med tre 
medlemmer under behandlingen av hver 
sak, slik at enten leder eller nestleder 
skal være representert. Utvalget kan 
likevel settes uten leder eller nestleder 
dersom det foreligger særlige forhold 
eller samtykke fra sakens parter. Der 
domsutvalget har fattet avgjørelse om 
suspensjon, skal domsutvalget ved den 
videre behandling av saken om mulig 
settes med andre medlemmer enn dem 
som deltok ved behandlingen av 
suspensjonsspørsmålet.  
 
(7) Appellutvalget settes med tre 
medlemmer under behandlingen av hver 
sak, slik at enten leder eller nestleder 
skal være representert. Utvalget kan 
likevel settes uten leder eller nestleder 
dersom det foreligger særlige forhold 
eller samtykke fra sakens parter. Der 
appellutvalget har fattet avgjørelse av 
suspensjon, skal appellutvalget ved den 
videre behandling av saken om mulig 
settes med andre medlemmer enn de 
som deltok ved behandling av 
suspensjonsspørsmålet.  


