
Idrettstinget 2015
Rammevilkår



Idrettstinget 2015
- noen konsekvenser for idrettslag og 

idrettsråd

• §1-2 Formål: NIF skal arbeide for at alle mennesker gis 
mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og 
uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig 
forskjellsbehandling. 
– Tidligere: diskriminert på grunn av livssyn, seksuell orientering 

eller etnisk opprinnelse.

• § 1-6: Idrettstinget kan fatte vedtak om omfang av 
kontingenter og avgifter, herunder vedta minstesatser. 
Idrettstinget vedtatt kr 100 som minste kontingentsats. 



§ 11-3 Virkeområde for 
straffebestemmelsene

• Trener, leder, funksjonær, helsepersonell eller annen 
person som i sammenheng med idrettsaktivitet bistår 
utøver eller organisasjonsledd, eller på annen måte 
deltar i den idrettslige aktivitet.

• Trenger ikke være medlem. 
• Straffebestemmelsene får ikke anvendelse på 

mindreårige under 15 år. 



Saker som ikke er lovsaker

• Idrettsstyret skal utrede mulighetene for en felles 
forsikringsordning for ungdom 13-19 år.

• NIF anser at bruk av høydehus og kunstig tilførsel av 
oksygen og andre gasser er uforenlig med idrettens 
verdier, og vil arbeide for et internasjonalt forbud som 
tilsvarer det norske forbudet vedtatt av Idrettstinget i 
2003.



Ny lovnorm for idrettslag 

• Frist innen utgangen av mars til å avholde årsmøte
• Minstekontingent kr. 100
• Når idrettslaget har gruppestyrer
• Midlertidig fratakelse av medlemskap i inntil ett år



Særlig for idrettsråd

• § 2-19: Ekstraordinært årsmøte i idrettsråd dersom krav 
fra 1/3 av idrettslagene tilsluttet idrettsrådet. 

• Årsmøte gjennomføres innen utgangen av juni.
• Forslag oversendt Idrettsstyret om idrettsrådenes 

finansiering:
– Tildele IR midler gjennom spillemidlene tilsvarende 1 

kr pr innbygger
– NIF jobber for at KUD endrer LAM-ordningen slik at 

der på IRs årsmøte kan vedtas at IR kan tildeles 
midler via LAM med maksimum 3% til IRs drift.



Anlegg 2015

• Spillemidler Hordaland 2015 (2014):

– Hordaland fikk kr. 97 mill. (83,8 mill.) til fordeling i 
fylket. På landsbasis er summen kr. 1058 mill. (860,7 
mill.). Med rentemidler etc. er det i Hordaland fordelt 
kr. 111,8 mill. (90,5 mill.)

– 335 (294) godkjente søknader med en godkjent 
søknadssum på kr. 357 mill. (361,8 mill).  
Innvilgelses-prosent på 27,2 (23,2.)



Statsbudsjettet 2016

• Momskompensasjonsordning for 
varer og tjenester: 1,3 mrd i 2016 –
en økning på 5 % fra 2014.

• Momskompensasjonsordning til 
idrettsanlegg: 142 919 000  – en 
kraftig økning, men fortsatt ikke 
nok til å gi full kompensasjon.

• Fjerne årsavgiften til frivillighets-
registeret.



Fylkeskommunens 
budsjett 2016

• Utlån av fylkeskommunale gymsaler 
gjøres til en fast ordning, og 
tilskuddet økes til 400.000 årlig.

• Fylkesidrettsanlegg 2,5 mill.
• Tilskudd til store mesterskap;

• Bergen Swim Festival 
• Askøy Friidrettsklubb - NM i friidrett 

2016
• Tour des Fjords

• Tilskudd til Hordaland idrettskrets og 
Olympiatoppen Vest-Norge øker (3%)



Idrettens ungdomsår 2016 

• Mål: Idrettsstyret vil ha et særskilt fokus på 
ungdomsidrett i hele organisasjonen i 2016.

• Ungdoms-OL Lillehammer 2016 vil være en viktig 
veiviser i idrettens totale ungdomsarbeid i 2016.

• Hvordan få flere ungdommer til å fortette i 
klubbaktiviteten? 
– Særforbundene har ansvar for aktiviteten og kulturen rundt 

treningsgruppa og laget. 
– Idrettskretsene kan støtte med diverse tiltak: 

• Klubbutvikling
• Lederkurs for ungdom
• Påvirke rammebetingelser
• Fellesidrettslige tiltak





LAMidler 2015
• Status pr. 7. november i Hordaland:

• 19 idrettsråd har sendt inn søknad om LAM
• 14 idrettsråd/kommuner mangler

Austrheim Eidfjord
Etne Granvin
Jondal Kvinnherad
Masfjorden Modalen
Odda Os
Samnanger Tysnes
Vaksdal Voss
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