Lovendringsforslag og innkomne forslag til Idrettstinget 2019 – Sammendrag med kommentarer
utarbeidet for SFFs medlemmer
Sak 12 til idrettstinget 2019
Grønn farge: Bør være OK for alle særforbund (67)
Blå farge: Bør vurderes nøye av hvert enkelt særforbund (10)
Rød farge: Bør ikke vedtas (23)
Blandende farger (8)
Forslag
1

Forslags
-stiller
Idrettsstyret

§

Forslaget

Kommentar

§ 1-1.
Organisasjon
og
virkeområde

Bør være OK for alle
SF.

2

Idrettsstyret

§1-2 Formål

3

Idrettsstyret
Idrettsstyret
Idrettsstyret

§1-3
Oppgaver
§1-4
Selvdømme
§1-5
Endringer i
NIFs lov

Lovtekniske og språklige endringer.
Og; forslag om å presisere at det er en
forutsetning for å delta i en aktivitet
innenfor NIFs organisasjon, at deltakeren aksepterer idrettens regler og vedt
Forslag om endring av definisjon av idrett (det er fysisk eller ferdighetspreget aktivitet). Endringsforslag; de etiske normer idretten i NIF Norge bygger
sin aktivitet på. Og; endring av NIFs
verdier i samsvar med forslag til nytt
IPD.
Språklige endringer

6

Idrettsstyret

§1-7
Regnskapsår

7

Idrettsstyret

8

Idrettsstyret
Idrettsstyret

Kap 2 Felles
best for
samtlige
orgledd.
§2-1
Virkeområde
§2-2
Orgleddenes
lover,
lovnormer
og
lovendringer

4
5

9

Bør vurderes av
hvert enkelt SF.
Lovutvalget har
avgitt en delt (ikke
enstemmig)
uttalelse.

Anbefaling
Bør
kunne
vedtas.

Endring
av verdier
bør følge
av langt
grundiger
e
prosesser
Bør være OK for alle Bør kunSF.
ne vedtas
Språklige endringer
Bør være OK for alle Bør kunSF.
ne vedtas
Forslag om at lovendringsvedtak skal tre i kraft automatisk 1. jan året etter
tinget hvis ikke idrettsstyret vedtar tidligere ikrafttreden (i dag;
umiddelbart hvis vedtaket ikke sier noe annet.) Forslag å lempe på krav at
idrettsstyrets midlertidige lovendringer skal anbefales av lovutvalget.
Forslag om å åpne for annet ikrafttredelsestidspunkt for idrettsstyrets
midl. lovendringer enn umiddelbart. Bør vurderes av hvert enkelt SF.
Lovteknisk endring. Og; forslag om å
Det er kjent at minst Må adgafjerne adgang til avvikende
ett SF ønsker å ha
ng til disp
regnskapsår. Se også forslag 21
avvikende regnsk.år
fjernes?
Forslag om å endre navn på kapittel til Er forslag til ny tittel Denne
Felles bestemmelser for NIF og NIFs
språklig riktig og
debatten
samtlige organisasjonsledd
presis?
må utsetHva er NIF? Hele
tes og tas
organisasjonen, eller grundig
Forslag; gjelder for alle NIF og NIFs
sentralleddet?
senere.
organisasjonsledd
Lovtekniske endringer og nytt forslag: Introduserer nytt prinsipp; at
Ved endringer i NIFs regelverk, plikter
styrer vedtar lovendringer, noe
styret i organisasjonsleddet å gjøre
lovutvalget går imot.
eventuelle nødvendige endringer i
Lovutvalget går også imot forslag
eget regelverk. Endringer skal gjøres
om at lovendringer i orgledd trer i
kjent i organisasjonen så snart de er
kraft umiddelbart og ikke som i
vedtatt av styret. Og; forslag om at
dag etter godkjenning i
lovendringer i orgledd trer i kraft umi- idrettsstyret.
ddelbart og ikke som i dag etter godBør vurderes av hvert enkelt SF.

10

Idrettsstyret

§2-3 NIF og
orgledd som
overordnet
myndighet

11

Idrettsstyret

§2-4 Kjønnsfordeling

12

Finnmark IK

§2-4 Kjønnsfordeling

13

Oppland
IK

§2-4 Kjønnsfordeling

14

Idrettsstyret

§2-5
Generelle
regler om
stemmerett,
valgbarhet,
forslagsrett
mv.

kjenning i idretts-styret. Forslag om å
fjerne kravet om at endring av § 2-23
(Oppløsning – konkurs – sammenslutning) vedtas med ¾ flertall.
Forslag om å begrense rett til tilgang
til opplysninger mv. fra underliggende
orgledd til det som er saklig begrunnet. Og; forslag om å åpne for i tillegg
å kunne foreta egne undersøkelser.
Og; forslag om å gi adgang til innhenting av informasjon også om heleide
AS. Og; forslag til utvidet tilgang til
revisorbrev
Forslag om krav til at ingen av kjønnene skal være overrepresentert med
mer enn en person ved valg/oppnevning. For IL gjelder kravet kun for
styre, valgkomite, kontrollkomite og
ved representasjon til årsmøte/ting i
overordnet ledd.
Forslag til ny tittel; Kjønnsfordeling og
aldersfordeling. Og; forslag om at det i
NIF, IK, IR og SF, SK ved
valg/oppnevning av styre skal velges
minst en person under 26 år.
Forslag om å fjerne adgang til dispensasjon fra kjønnsbestemmelser ved
representasjon til overordnet ledd.
Forslag om at SF kan ha egne bestemmelser med ytterligere valgbarhetskrav i egen lov. Forslag om at person
med verv i styre og sentrale komiteer/
utvalg ikke kan møte på organisasjonsleddets årsmøte/ting som representant for et annet organisasjonsledd.
Forslag om at en per-son kan ikke ha
styretillitsverv knyttet til samme idrett
i flere idrettslag som deltar i samme
konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiviteten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til et av idrettslagenes for-del. Forslag om å styrke
tingene som medlemsstyrte organer
ved å fjerne generalsekretærerenes og
organisasjonssjefenes forslagsrett
(beholder talerett).
Forslag om at samtlige organisasjonsledd skal ha minst én ung voksen i
styret.

Forslagene fremstår
som gode/rasjonelle.
SF med heleiet AS
bør vurdere forslaget
nøye.

Bør
kunne
vedtas.

Kan bli meget krevende for
idretter med sterk dominans av
ett kjønn. Idrettsstyret står ikke
samlet bak forslaget.
God intensjon, men kanskje for
radikalt?
Det er viktig med satsing på unge
ledere, men dette er kanskje ikke
det beste virkemiddelet? Se også
forslag 14 fra idrettsstyret. Det
vises til forslag 13.19 fra idrettsstyret om økt ung medbestemm.
Idrettsstyret støtter
ikke forslaget.
Forslagene fremstår
som gode.
Det kan være vel
krevende for alle
orgledd i
organisasjonen ha et
styremedlem som er
26 år eller yngre.
Andre tiltak for
utvikling av unge
ledere bør vurderes.

Forslag
12, 14 og
15 bør ses
i
sammenheng.

15

Telemark IK

16

Trøndelag IK

17

Idrettsstyret

18

Idrettsstyret

19

Idrettsstyret

20

Idrettsstyret

21

Idrettsstyret

22

Norges
Bandyforbund

23

Idrettsstyret

§2-5 Gen
regler om
stemmerett,
valgbarh. mv

Forslag om at ved valg av styre, skal
minst ett styremedlem ved valget
være 26 år eller yngre, dersom
organisasjonsleddet driver idrett for
barn og/eller ungdom
§2-5 Gen
(1) For å ha stemmerett og være valgregler om
bar må man ha fylt 15 år i løpet av
stemmerett, kalenderåret, være medlem av idretvalgbarhet,
tslaget i minst én måned og ha oppfylt
forslagsrett
medlemsforpliktelsene, jf. § 10-4.
§2-6 Valgbar- Forslag om å gjøre ansatte med stilhet og repr.- lingsbrøk mindre enn 20 % eller persorett for arb.
ner med oppdragsavtale med samlet
og oppdrags- årlig honorar på 1G eller mindre
taker
valgbare uten dispensasjonssøknad.
§2-7 Valgbar- Det foreslås at det ikke skal være et
het og repr.- krav om avtale for at personer med
rett for
økonomisk eller annen særinteresse
andre perskal erklæres ikke valgbare. Det
soner med
avgjørende bør være den faktiske
tilknytning til økonomiske interesse i driften av
orgleddet
organisasjonsleddet uavhengig av om
det foreligger en avtale eller ikke.
§ 2-9
Forslag om å endre krav om at alle må
Vedtaksførkunne høre hverandre ved fjernmøter
het, flertalls- til at alle møtedeltakerne må kunne
krav og
kommunisere med hverandre. Og;
protokoll
forslag om at det skal være krav om at
protokoller skal være tilgjengelige for
de medlemmene som ønsker det.
§ 2-10 Ref.
Ordene nødvendige og faktiske
av utg. mv
(utgifter) kan med fordel vurderes
beholdt i lovteksten.
§ 2-11
Forslag om å avvikle NIFs regnskapsRegnskap,
og revisjonsbestemmelser. Alle
revisjon og
organisasjonsledd i NIF må forholde
kontrollkomi seg til alminnelig lovgivning. Det
té
foreslås også å gi organisasjonsledd
som ikke har regnskapsplikt etter
regnskapsloven forenklede krav til
regnskap og bokføring.
§ 2-11
Foreslår å gi særforbund som har
Regnskap,
sesonger, spesielt lagidretter som har
revisjon og
seriespill som løper over årsskiftet,
kontrollkomi adgang til å benytte avvikende
té
regnskapsår.
Se også forslag 6
§ 2-12
Kontrollkomi
teen

Forslaget er en oppfølging av Bernanderutvalgets (BUs) rapport i 2016.
Foreslår å endre navn på kontrollkomite til kontrollutvalg (KU). Videre

Lovutvalget mener at
forslaget er
lovteknisk uheldig.

Idrettsstyret støtter
ikke forslagets
intensjon eller
ordlyd.
Løser et problem i mange klubber
hvor ildsjeler med mindre
godtgjøring ikke er valgbare i dag.
Bør kunne vedtas
Endringsforslag
fremstår som
fornuftig

Bør
kunne
vedtas

Det bør praktiseres
Bør
utstrakt åpenhet i
kunne
norsk idrett.
vedtas.
Forslaget bør støttes.

Tidsmessige
Bør
endringsforslag som kunne
bidrar til forenklinger vedtas.
i driften av orgledd.

Det er ikke lett å se hvilke problemer som oppstår ved å gi slik adgang. Prinsipp om økt fleksibilitet
og forenkling i norsk idrett tilsier
større grad av valgfrihet – særlig
der det ikke medfører ulempe for
andre orgledd. Bør kunne vedtas.
Godt og velbegrunnet forslag for
oppfølging av anbefalinger i BUs
rapport.

24

Idrettsstyret

§ 2-13 Driftsbudsjett

25

Idrettsstyret

§ 2-14.Utlån
og garanti

26

Idrettsstyret
Idrettsstyret

§ 2-15 Høyeste myndigh.
§ 2-16.
Innkalling til
årsmøte/ting
§ 2-17
Vedtaksførhet for årsmøte/ ting
Behandling
av saker
§ 2-18
Valgkomité

27

28

Oppland
IK

29

Idrettsstyret

30

Buskerud og
Troms
IK

§ 2-18
Valgkomité

31

Idrettsstyret

§ 2-19.
Ekstraordinært
årsmøte/ting

32

Oppland
IK

§ 2-19
Ekstraord.
årsmøte/ting

forslag til krav om at alle orgledd skal
ha KU. Og at KUs oppgaver utvides til
også å omfatte forvaltningskontroll.
Og forslag om å gi KU utvidet adgang
til innsyn gjennom rett til tilgang på
alle opplysninger utvalget mener er
nødvendig. Og forslag om at KUs oppgaver etter instruks fra ting bør kunne
tilpasses de ulike orgledds behov.
Forslag om at alle orgledd spesifiserer
og øremerker midler til KU. Forslag om
at langtidsbudsjett som minimum må
omfatte en tingperiode.
Forslag om at begrensninger i
orgleddenes adgang til å gi lån eller
stille garantier presiseres å gjelde lån
og garantier av betydelig omfang.
Lovteknisk presisering.
Lovtekniske og språklige endringer.
Modernisering av bestemmelser om
distribusjon av dokumenter
Oppland IK foreslår at det stilles krav i
loven om at årsmøtet i idrettslag ikke
er vedtaksført dersom det møter
færre enn det antall som lovpålagt
skal velges på årsmøtet.
Lovteknisk endring dersom det i forslag 42 vedtas at valgkomiteen i NIF i
sin helhet skal velges på idrettstinget.
Forslag om bestemmelse som sier at
medlemmer i valgkomiteen ikke må
tre ut dersom de meddeler at de ikke
selv er aktuelle for vervet de er
foreslått til.
Forslag om at medlemmer av styrets
eget presidentskap ikke er valgbare til
valgkomiteen.

Forslag om at IL skal avholde ekstraordinært årsmøte etter krav fra 1/4 av
medlemmene (tidl 1/3). Forslag om
like regler for SK/reg og IR (1/4). Forslag om lik minimumsinnkallingsfrist for
alle orgledd (to uker). Forslag om
sletting av bestemmelser som også
finnes i §§2-16 og 2-17.
Samme forslag som 28 for ordinært og
ekstraordinært årsmøte/ting.

Bør kunne vedtas med unntak av
2-12 (2) d. siste ledd. KUs ansvar
går lengre enn revisors, men KU
må også ha et kontrollansvar for
regnskap.

Bør
kunne
vedtas.
Et forlag som SF bør støtte. Det
bør kanskje presiseres hva man
legger i «betydelig omfang». Bør
kunne vedtas.
Bør kunne vedtas
Bør
kunne
vedtas.
Idrettsstyret støtter ikke
forslaget. Lovutvalget mener at
forslaget er lovteknisk uheldig
Forslaget hever listen for IL å
tilfredsstille krav i NIF lov når det
skal avholdes årsmøte.
Første del bør kunne
vedtas dersom
nevnte endringer i
forslag 42 vedtas.
Andre del av
forslaget bør støttes.

Lovutvalget mener at
forslaget er lovteknisk uheldig. Idrettsstyret støtter intensjonen, ikke forslaget
Lovutvalget støter
ikke sletting av
bestemmelser som
også finnes i §§2-16
og 2-17.

Forslaget støttes ikke
av idrettsstyret.

Slik begrensnimg
i valgbarhet er
uheldig.
Bør
kunne
vedtas.

33
34
35

Idrettsstyret
Idrettsstyret
Norges
Triatlon
forbund

36

Idrettsstyret

37

Idrettsstyret

38

Idrettsstyret

39

Norges
Curlingforbund

40

Idrettsstyret

41

Idrettsstyret
Idrettsstyret

42

§ 2-20. Dirigent/sekretær
§ 2-21 Stemmegivning
§ 2-21
Stemmegivning

Forslag om å endre begrepet sekretær
Bør kuntil protokollfører.
ne vedtas
Samme som 35. I tillegg lovtekniske og
Idrettssspråklige endringer.
tyrets forslag (34)
Forslag om at stemmesedler som
Idrettsstyret støtter
bør kunne
inneholder færre kandidater enn det
intensjonen, men
vedtas.
antall som skal velges ikke skal
har forslag til flere
forkastes. Forslaget har vært
endringer (se forslag Dekker
forslag 35
presentert og fått tilslutning i SF34)
og mer.
møte.
§ 2-22.
Forslag om å erstatte ordet «disposisjoner» med
Disposisjoner «beslutninger» som styret anser mer dekkende. Finnes det
av ekstraord. disposisjoner som ikke har grunnlag i en beslutning? Burde
karakter mv. begge begrepene vært benyttet i lovbestemmelsen?
§ 2-23.
Forslag: Flytting av bestemmelser om
Lovutvalget
Loven bør
Oppløsning - oppløsning og sammenslutning fra
anbefaler ikke
kortes og
Konkurs –
fellesbestemmelsene i kapittel 2 til
endringen
gjentakSammenslut andre kapitler siden de ikke er felles
elser bør
ning
for organisasjonsleddene.
unngås.
§ 3-1. Norsk
Se også forslag 7 og 8. Det fremstår å være behov for begrepsavklaring. Er
idretts
NIF sentralleddet eller er det hele organisasjonen? Bør man introdusere
høyeste
begrepet NIF/s som sentralleddet? Den foreslåtte endringen bør utstå til
myndighet
definisjonsspørsmålet er avklart.
§ 3-1. Norsk
Foreslår å avholde idrettsting hvert
Idrettsstyret er delt. Bør
idretts
annet år og velge halve styret for fire
Flertallet støtter
kunne
høyeste
år på hvert ting. Forslaget har vært
forslaget. Se også
vedtas.
myndighet
presentert og fått tilslutning i SF-møte forsl. 42.
§ 3-2 Representasjon. Forslag om at styret i SF/IK kan oppnevne representan- Bør
ter til idrettssting dersom orgleddets ting ikke har gjort det. Forslag om å fjer- kunne
ne fra loven bestemmelser om at SF/IK skal ha frist for å melde til idrettsstyret vedtas.
oppnevning av representanter til idrettstinget. Forslag om at gensek kun skal
ha tale- og ikke forslagsrett på idrettstinget.
§ 3-3
Språklige og lovtekniske endringer
Innkalling
§ 3-4 Idrettstingets oppgaver
- Forslag om å velge dirigent m fl på ting tidligere enn dagens lov tilsier. Forslag om å
innføre krav om signering av protokoll. Forslag om å presisere at revisor engasjeres – ikke
ansettes. Og at idrettsstyret fastsetter honorar for revisor. Forslag om lovfesting at
idrettsstyrets sammensetning bør gjenspeile mangfoldet i organisasjonen. Forslag om valg
av halve idrettsstyret på hvert idrettsting (eneste forskjell fra forslag 39 og 45 fra NCF er
samtidig valg av pres og 1. vp).
------------------------------------------------------------------ Forslag om at begge kjønn skal være representert i presidentskapet og at det skal være
likt antall fra begge kjønn blant styremedlemmene. (Presidentskapet ikke et definert
begrep i loven. Bestemmelser om kjønnsbalanse bør gjelde for hele styret samlet, og bør
være i samsvar med § 2-4). Forslag om at innføre krav om valg av minst to
styremedlemmer som er 26 år eller yngre (se forslag 14).
------------------------------------------------------------------ Forslag om å slå sammen lovutvalget og kontrollkomiteen. (Forslaget bør ikke støttes.
Det at lovutvalget nå har færre oppgaver, kan skyldes flere forhold. Utvalget og
komiteen har forskjellige roller. Kontrollkomiteen har en kontrollerende funksjon for

43

Norges
studentidrettsforbund

44

Buske
rud og
Troms
IK

45

Norges
Curling
forbund
Tele
mark
idrettskrets
Oppland
IK

46

47

48
49

50

Idrettsstyret
Buske
rud og
Troms
IK
Idrettsstyret

51

Idrettsstyret

52

Buske
rud og
Troms
IK
Idrettsstyret

53

idrettsstyrets arbeid og rapporterer til idrettstinget. Lovutvalget har en rådgivende
funksjon overfor både idrettsting og idrettsstyre i lovspørsmål).
--------------------------------------------------------------- Forslag om endringer i sammensetningen av doms- og appellutvalg. Forslag om at hele
valgkomiteen bør velges på idrettsstinget.
§ 3-4 Idretts Forslag om at styremedlemmer ved
Lovutvalget mener at forslaget er
tingets
overgang til toårig tingperiode velges
uklart. Intensjonen i dette
oppgaver
for fire år om gangen, med halvparten forslaget er vel dekket av forslag
på valg hver gang. Ved hvert valg skal
14 og 42?
det velges minst ett styremedlem
under 26 år.
§ 3-4 Idrett
Forslag om kjønnsbalanse i idrettsSe forslag 42. Enkeltvis valg av
stingets
styret likt idrettsstyret forslag 42.
styremedlemmer gir ikke
oppgaver
Forslag om at IOC-medlem ikke samnødvendigvis bedre kontroll på
tidig kan være medlem av presidenthvem som velges.
skapet. Forslag om at styremedlemmer skal velges enkeltvis.
§ 3-4
Samme forslag som nr. 39. Se også forslag 42 fra idrettsstyret.
Idrettstinget Anbefales vedtatt, men det er nok ingenting i veien for å vedta den berørte
s oppgaver
delen av idrettsstyrets forslag 42 i stedet for dette forslaget.
3-4
Foreslår at minst to medlemmer av idrettsstyret skal være 26 år eller
Idrettstinget yngre. Se forslag 14, 42 og 43. Det bør vurderes om andre tiltak for
s oppgaver
utvikling av unge ledere er bedre egnet i en tid hvor behovet for et
profesjonelt, erfarent og kompetent styre trolig er større enn noen gang.
§ 3-4
Forslag om valg av hele valgkomiteen
Lovutvalget finner
Idrettstinget på idrettstinget: (velge) valgkomité
forslaget uklart.
s oppgaver
med leder og personlig vara, 3 særfor- Idrettsstyret støtter
bundsrepresentanter med 2 vara og 3 ikke forslaget.
idrettskretsrepresentanter med 2 vara
§ 3-5.
Forslag om å stryke bestemmelsen
Mellomting
siden den er unødvendig.
§ 3-5
Foreslår endringer i bestemmelser for Se forslag 48
Mellomting
mellomting for å sikre en forsvarlig
behandling av lovsaker. Blir ivaretatt
ved overgang til toårig tingperiode.
§ 3-6 Ekstra- Forslag om lemping på krav om
Bør
ordinært
enstemmighet i idrettsstyret siden
kunne
idrettsting
slikt krav ikke finnes for noen andre
vedtas.
organisasjonsledd
§ 3-7.
Forslag om at ledermøtet skal behanBør
Ledermøte
dle de beretninger og årsregnskaper
kunne
for NIF som ikke har vært behandlet
vedtas.
på Idrettstinget. Forslag om å slette
bestemmelser om valg av valg-komite
på siste ledermøte før idrettsting
§ 3-7
Forslag om valg av valgkomite på førs- Lovutvalget mener at andre del
Ledermøte
te ledermøte etter et idrettsting. Forav forslaget er lovteknisk uheldig.
slag om at det utpekes en sekretær for Idrettsstyret støtter ikke
valgkomiteen som ikke er ansatt i NIF. forslaget.
§ 4-1
Forslag om å samle bestemmelse om
Bør
Idrettsstyrets delegering av idrettsstyrets myndighet
kunne
myndighet
i §4-1
vedtas.

54

Idrettsstyret

§ 4-2
Sammensetning. Vedtaksførhet

55

Tele
mark IK
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Idrettsstyret
Idrettsstyret

§ 4-2
Sammensetning. mv
§ 4-4. Idrettstyrets oppg.
§ 4-5.
Generalsekre
tæren

57

58

Idrettsstyret

59

Oslo IK
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Idrettsstyret
Idrettsstyret
Idrettsstyret
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62

63

Idrettsstyret
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Idrettsstyret

65

Idrettsstyret
Idrettsstyret

66

Forslag om at norsk styremedlemmer i
IPC nominert av NIF skal inngå som
ordinært styremedlem med fulle rettigheter. Styret var delt i dette vedtaket. Forslag om at det er styret og ikke
presidenten som representerer og
tegner for NIF
Forslag om at to styremedlemmer skal
være 26 år eller yngre

Det er gode
argumenter for å
likebehandle norske
styremedlemmer i
IPC med norske IOCmedlemmer.

Lovtekniske og språklige endringer.

Bør kunne vedtas
Se forslag 40 til endring av § 3-2.
GS rapporterer til Idretts-styret
og bør ikke ha selvstendig
forslagsrett. Se også forslag 14 og
40.

Se forslag 14, 42, 43
og 46.

Forslag om at NIFs GS ikke skal ha lovbestemt tale- og forslagsrett i de
utvalg/komiteer som etter NIFs lov
skal være uavhengige av de styrende
organer, heller ikke forslagsrett på
idrettsting og ledermøter.
§ 4-6. Utvalg og komiteer
- Forslag om å slå sammen lovutvalget og kontrollkomiteen med virkning fra og med neste
Idrettsting. Se også forslag 42.
- Forslag om at domsorganene må være uavhengige også av andre tingvalgte organer enn
idrettsstyret og idrettstinget. Forslaget bør kanskje omformuleres; bruk av begrepet
instruksjonsmyndighet er uklart. Idrettstinget gir instruks for utvalgene, men skal ikke
befatte seg med det faglige arbeide i utvalgene.
- Forslag om å ta inn bestemmelser for idrettstingets regulering av arbeidet i valgkomiteen.
§ 4-6 Utvalg og komiteer
Lovkomiteen mener at forslaget
Forslag om å etablere en idrettens ressursgruppe for
er lovteknisk uklart. Idrettsstyret
granskning av økonomisk kriminalitet som kan bistå
støtter ikke forslaget. Oslo IK
organisasjonsleddene med å veilede, kartlegge, under- fremmet et nært tilsvarende forsbygge og dokumentere faktiske forhold og ansvarslag i 2011 og i 2015. På begge
forhold ved uønsket eller ekstraordinær hendelse.
tingene trakk Oslo IK forslaget.
§ 5-1 Formål Språklig og lovteknisk endring
mv
§ 5-2
Språklig og lovteknisk endring
Oppgaver
§ 5-3
Forslag om presisering at IL er
Klubbene er medlemmer i SF, og
Medlemmer tilsluttet IK og ikke medlem av IK.
er tilsluttet IR og IK. Den foreslåtte nye ordlyden fra idrettsstyret
er en god presisering.
§ 5-4 Lover
Lovteknisk forslag om å forenkle loven Lovutvalget anbefaler ikke
og unngå samme regulering flere
endringen. Bør allikevel kunne
steder.
vedtas.
§ 5-5 Representasjon på idrettskretstinget. I hovedsak språklige og lovtekniske endringer.
Samme forslag som for §3-2 –her gjeldende for idrettskretsting (forslag 40). Videre samme
forslag som for GS i NIF i forslag 57 om at orgsjefer ikke skal ha lovbestemt forslagsrett på
kretstinget, og at revisor ikke skal ha forslagsrett. Ref også forslag 14. Forslag om at
påmeldingsfrist ikke bør fremgå av loven, ref. forslag 40.
§ 5-6
Lovteknisk
Reiseutgifter
§ 5-7
Lovteknisk forenklingsforslag
Innkalling
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§ 5-9. Idrettskretstingets oppgaver
Forslag om å velge dirigent m fl på ting tidligere enn dagens lov tilsier (samme forslag som
for idrettstinget i forslag 42 (§3-4)). Forslag om at det skal være min 2 medlemmer i
kontrollkomite. Språklige og lovtekniske endringer.
§ 5-10 møter Foreslås slettes som unødvendig.
/fellesmøter
§ 5-12.
Forslag om at orgsjefer skal ha tilsvarOrganisasende rettigheter i egen organisasjon
jonssjefen
som NIFs GS. Se forslag 57 (§4-5).
§ 6-1 medl.
Forslag om at SF selv skal kunne vedta
mv.
egne representasjonsregler for egne
ting.
§ 6-2
Forslag om å presisere at SF er et
Oppgaver og selvstendig rettssubjekt. Språklige og
kompetanse lovtekniske endringer.
§ 6-3 Opptak Lovteknisk endring. Foreslås slettet og
av SF mv.
flyttet til §4-4.
§ 6-4
Foreslås slettet med begrunnelse at det ikke er forskjell på
Fleridrettsfleridrettsforbund som organiserer flere idretter enten disse er organisert
forbund
av ulike internasjonale forbund eller ikke. Bestemmelsen inneholder ingen
særlig regulering det er behov for.
§ 6-5. Utmelding
Forslag som innebærer at særforbundet beholder eiendeler ved utmelding/tap av medlemskap i NIF. (Ny §6-5 (2)). Det er et spørsmål hva eiendeler opparbeidet som en direkte
følge av særforbundets medlemskap i NIF faktisk er. Bør presiseres.
Forslag om innføring av minoritetsvern (Ny §6-5 (5)). Er forslaget tilstrekkelig for å sikre
minoritetsvern? Det er ikke nødvendigvis kun beslutninger av vesentlig betydningen som
medfører store utfordringer. Det bør vurderes bestemmelser som sikrer mindre idretter
solid vern også i løpende drift av forbund med flere idretter.
§ 7-1.
Forslag som presiserer hvordan
Bør
Opprettelse - beslutninger om opprettelse,
kunne
Sammensammenslåing og nedleggelse av
vedtas.
slåing særkretser/regioner skal fattes i et SF.
Nedleggelse Forslag om sletting av øvrige felles
bestemmelser i NIF som regulerer og
gir rammer for SFs opprettelse og
nedleggelse av særkretser og regioner.
SF skal selv fritt styre dette.
§ 7-2.
Foreslås slettet. SF bør selv regulere
Se over. Bør kunne vedtas.
Oppgaver
formålet med egne regioner/
særkretser.
§ 7-3. Lover
Foreslås dels flyttet til §7-1 og dels
Se over. Bør kunne vedtas.
slettet.
§ 8-1
Forslag som gir IK styring med
Et medlem av lovutvalget mener
Opprettelse
opprettelse og nedleggelse av
at IL skal være medlem av og ikke
idrettsråd. Presisering av at alle IL skal tilsluttet et IR. Bør allikevel kunne
være tilsluttet et IR.
vedtas.
§ 8-2.
Lovteknisk endring som følge av
Bør kunOppgaver
forslagene 77-79.
ne vedtas
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Lovteknisk forenklingsforslag

Lovutvalget anbefaler ikke
endringene. Bør allikevel kunne
vedtas.
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§ 8-3.
Medlemmer

Lovteknisk endring som følge av forsl- Et medlem har tatt dissens på
agene 77-79. I tillegg forslag om å stry- lovutvalgets tilrådning.
ke særskilt bestemmelse for bedriftsIL Bør allikevel kunne vedtas.
Kapittel 9:
Forslag om å slå bestemmelser om
Bedriftsidrett bedriftsidrettsforbundet sammen med
bestemmelser om særforbund.
§ 9-1.
Forslag om strykninger for tilpasning
Organisasjon til tilsvarende bestemmelser for andre
SF. Øvrig innhold slås sammen med
§9-2.
§ 9-2.
«Friluftsliv» foreslås fjernet som
Medlemmer formål, forslag om samordning av
bestemmelser om opptak av IL og
lovtekniske endringer.
Kapittel 9:
NBIF åpner for å flytte bestemmelser for bedriftsidrett til kap 6 «særforBedriftsidrett bund». Idrettsstyret støtter dette. Foreslår videre å stryke bestemmelser
om bedriftsidrettsråd (støttes også av idrettsstyret). Forslag om at bedriftsidrettskretsen foretar opptak av bedriftsidrettslag. Støttes ikke av idrettsstyret. Lovutvalget finner også denne delen av forslaget som lovteknisk
uheldig. Foreslår å stryke tredje ledd – støttes av idrettsstyret.
§ 10-1.
Forslag om endret overskrift til «med- Det er ikke klart hva fjerning av
Søknad om
lemskap i NIF». Tilsvarende endring i
navneforskriften vil innebære.
medlemskap innledning til (2). Forslag om å presisDette bør det redegjøres for.
ere at IL er ansvarlig for å drive i samsvar med norsk lov. Forslag om å oppheve forskrift om navn på IL. Forslag
om endring i krav til medlemskap i SF
(§10-1 (1) g). Forslag om at et SF deltar i vurdering av opptak av IL, og kan
nekte opptak av et IL i eget SF. Forslag
om at et IL kan oppløses ved enstemmig vedtak på et årsmøte. Forslag om
minoritetsvern (se også forslag 75 (§65)). Forslag om at idrettsstyret kan gi
utfyllende saksbehsregler til kap. 10.
§ 10-1
Forslag om at et nytt idrettslag ikke
Støttes av idrettsstyret. Dekkes av
Søknad om
kan tas opp som medlem av NIF uten
forslag 86.
medlemskap samtykke fra særforbundet.
§ 10-1
Forslag om å pålegge ILs styre og
Lovutvalget mener at forslaget er
Søknad om
valgte organer og gjennomføre kurset lovteknisk uheldig. Idrettsstyret
medlemskap «Klubbens styrearbeid i praksis»
støtter ikke forslaget.
seneste ett år etter opptak i NIF.
§ 10-2. UtLovteknisk. Flytting og sletting.
melding mv.
§ 10-2. UtForslag om pålegg om å betale 5000 kr Lovutvalget mener at forslaget er
melding mv. for å dekke kostnader i fm tap av
lovteknisk uheldig. Idrettsstyret
medlemskap
støtter ikke forslaget. Dette er en
kjerneoppgave!
§ 10-2. UtForslag om ikke å kreve avgift ved
Idrettsstyret støtter intensjon
melding mv. gjeninnmelding.
men ikke forslaget. Se forsl. 89
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§ 10-4.
Medlemskap
i idrettslag

Regulering av medlemskap (for enkeltmedlemmer) i stedet for kun opptak.
Ref samme type forslag for ILs
medlemskap i NIF i forslag 86 (§10-1).
Forslag om at IL, når det foreligger
særlige grunner, kan frata en person
medlemskapet.
Flytting

Lovutvalget mener at idrettsstyret bør etablere
saksbehandlingsregler før
ikrafttredelse, slik at krav til
forutberegnelighet og
rettssikkerhet blir ivaretatt. Bør
kunne vedtas.
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§ 10-5. Registrering av
medl i IL
§ 10-6. UtFlytting av bestemmelse. Lovutvalget mener at idrettsstyret bør etablere
melding, tap saksbehandlingsregler før ikrafttredelse, slik at krav til forutberegnelighet
av medl i IL
og rettssikkerhet blir ivaretatt. Bør kunne vedtas.
Forslag til ny tittel for kap 11: Administrative
Lovutvalget anbefaler ikke
sanksjoner Alminnelige disiplinærforføyninger,
forslaget.
sanksjoner etter særforbundsregelverk kamp- og
konkurranseregler og straffebestemmelser
Forslag til nytt navn på § 11-1. Alminnelige disiplinær- Lovutvalget anbefaler ikke
forføyninger Administrative sanksjoner i eget organis- forslaget om å fjerne adgangen
asjonsledd (se forslag 95). Forslag til presisering at
for idrettslag til å bøtelegge sine
administrative sanksjoner kan ilegges enkeltvis og i
medlemmer. Lovutvalget er ikke
kombinasjon. Forslag om å ta inn i NIFs regelverk en
kjent med at adgangen til å gi
presisering av mulighet til å nekte adgang til lokaler/
bøter har vært brukt på en
arenaer. Forslag om at sanksjon alternativt kan gis for kritikkverdig måte.
et bestemt antall kamper/konkurranser og/eller at
sanksjonen kan besluttes slik at den helt eller delvis
får virkning i terminfestet konkurransesesong. Forslag
om at kun særforbund og særkretser/regioner skal ha
adgang til å ilegge bøter.
Forslag til nytt navn på § 11-2. Sanksjon etter
Mange SF har behov for denne
særforbundets regelverk kamp- og konkurranseregler. endringen. Derfor grønn.
Maksimal lengde for sanksjonen forslås utvidet fra 3 til Lovutvalget mener at forslaget
12 måneder for SF som er autonome organisasjoner
reverserer vedtaket på tinget i
og høyeste faglige myndighet på sin idretts område.
2011 om at alle straffesaker skulIdrettsstyret har gitt en grundig begrunnelse for
le behandles av NIFs doms- og
bakgrunnen for forslaget hvor uttalte behov i
appellutvalg. Utvalget støtter ikke
særforbundene og hensynet til at SF trenger frihet til
forslaget med en øvre grense på
selv å fastsette særidrettslige sanksjoner har blitt
12 mnd. Dersom det endres til 3
tillagt vekt.
mnd som i dag, vil utvalget støtte
forslaget.
§ 11-3. Virkeområde for straffebestemmelsene - Forslag om å endre «utøver» Bør
til «enhver», for å synliggjøre at kapittelet gjelder for alle som deltar uavhenkunne
gig av om disse defineres som utøvere eller ikke. Forslag om å erstatte «straf- vedtas.
febestemmelsene» med «organisasjonsleddets regelverk og vedtak». Normalt
vil personer forplikte seg til å følge regelverket til det aktuelle organisasjonsleddet og ikke straffebestemmelsene som sådan. Lagt til «vedtak».
Forslag om ny § 11-11 Påtalenemd som skal fatte
Oslo IK fremmet et forslag om
påtalemessige avgjørelser i medhold av
etablering av påtalenemnd i 2011
straffebestemmelsene i kapittel 11, herunder adgang
og i 2015. Forslaget ble nedstemt
til å undersøke mulige regelbrudd og opptre som part i 2011, og ble trukket i 2015.
i straffesaker og innstille på straff i enkeltsaker. BegForeliggende forslag er svært likt
runnelse er at brudd på idrettens straffebestemmelse forslaget som ble trukket på
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skal kunne påtales uavhengig av organisasjonsledds
idrettstinget i 2015. Idrettsstyrets
vilje, kapasitet eller kompetanse, og at forulempede i
begrunnelse for ikke å støtte
norsk idrett skal ha en rett til å få fremmet sin sak. I
forslaget i 2015 gjør seg i
dag er det kun de politisk valgte styrene i de enkelte
vesentlig grad fremdeles
organisasjonsledd som er påtaleberettiget.
gjeldende.
Forslag om å flytte NIFs antidopingregelverk til et eget frittstående regelverk.
Bør
Idrettsstyret foreslår at Idrettstinget gir Idrettsstyret myndighet til og oppdrag kunne
om å etablere et eget NIFs antidopingregelverk. Samtlige bestemmelser i
vedtas.
kapittel 12 foreslås derfor slettet, og det foreslås at lovendringene trer i kraft
samtidig med at NIFs antidopingregelverk trer i kraft.
§ 13-1.
Språklige endringer
Bør kunFormål
ne vedtas
§ 13-2.
Språklige endringer.
Bør
Idrettens frie
kunne
stilling
vedtas.
§ 13-3. Krav til idrettens avtaler og samarbeid med næringslivet
Forslag om å erstatte næringslivet med kommersielle aktører og etiske grunn-verdier med
verdier. Videre (4) En henvisning til idrettens regelverk skal inntas i alle avtaler/samarbeidsforhold som er berørt av idrettens regelverk, og det skal der fremkomme at avtalen
bestemmelser i tilfelle motstrid, skal fortolkes…. Idrettsstyret foreslår at plikten bør
begrenses til avtaler som er berørt av idrettens regelverk og ikke øvrige avtaler.
§ 13-3 Krav til idrettens avtaler og samarbeid med næringslivet
Forslag om å fjerne begrensningen Firma- /produktnavn må ikke brukes i navnet til
offisielle norgesmesterskapskonkurranser. Idrettsstyret støtter forslaget.
§ 14-5. Utøverens medvirkning og forbeholdsrett
Forslag om å stryke fjerde ledd: Alle avtaler som omfatter utbetaling av godtgjørelse til
utøvere som medvirker, skal inneholde bestemmelse om at sponsorstøtte til utøver som
omfattes av avtalen, faller bort dersom utøver blir dømt for brudd på dopingbestemmelser
som er i samsvar med World Anti-Doping Code. Idrettsstyret begrunner forslaget med at
konsekvenser av brudd på dopingbestemmelsene vil reguleres i NIFs dopingbestemmelser.
Disse omfatter også konsekvensene for ytelser fra NIF og tilsluttede organisasjonsledd.
NIFs lov bør ikke inneholde regler som vedrører innholdet i avtaler mellom utøver og
sponsorer. Se forslag 100.
§ 14-6. Bestemmelser om konkurranseforbud
Forslag om at bestemmelsen strykes. Idrettsstyret og styret i særforbund kan nekte
organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å
medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap eller samarbeid
med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn. Idrettsstyret begrunner forslaget
med at SF som ønsker slike bestemmelser, kan selv regulere dette i eget regelverk. For
Idrettsstyret er bestemmelsen unødvendig.
Godkjenning av midlertidige lovendringer i kapittel 11 (straffebestemmelser) vedtatt av
idrettsstyret i møte 7 sak 52.
De midlertidige lovendringene følger av at IOC 8. des. 2015 vedtok «Olympic Movement
Code on the Prevention og the Manipulation of Competitions». Som olympisk komite er
NIF forpliktet til å innta bestemmelsene i sine lover. Idrettsstyret har vedtatt midlertidige
endringer i §§ 11-4 og 11-20 (ny)
Godkjenning av midlertidige lovendringer i kapittel 13 (avtaler og samarbeid mellom
idrettens organisasjonsledd og næringslivet) vedtatt av idrettsstyret i møte 8 sak 61.
NB feil i overskriften. Idrettsstyret har som midlertidig lovendring vedtatt å fjerne ordet
kommersiell i §13-4 Forvaltning av deler av et idrettslags kommersielle virksomhet Det er
ikke gitt noen begrunnelse for endringen eller redegjørelse for grunnlag for behandling
som midlertidig lovendring.

