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Vår ref: 147519    Oslo, 26. juni 2007 
 

Endringer i NIFs lov 
 
Idrettstinget i Skien 11. -13. mai 2007 vedtok endringer i NIFs lov. Endringene er nå 
bekjentgjort på www.idrett.no under «Lover og bestemmelser». 
 
Idrettsstyret har vedtatt retningslinjer den 21.06.07 til NIFs lov § 2-5 Stemmerett, valgbarhet, 
tale- og forslagsrett, samt delegeringsfullmakt av 21.06.07 for enkelte lovsaker fra 
Idrettsstyret til NIFs generalsekretær, idrettskretsene og særforbundene. Disse er også 
bekjentgjort under «Lover og bestemmelser». 
 
NIF ber om at idrettskretsene og særforbundene informerer om endringene i NIFs lov til 
underliggende ledd. 
 
Eventuelle organisatoriske/juridiske spørsmål skal rettes følgende tjenestevei: 
 

- idrettslag og idrettsråd rettes til idrettskretsene 
- særkretser rettes til særforbundene 
- idrettskretser og særforbund rettes til NIF 

 
 
NIF vil i løpet av høsten 2007 bekjentgjøre nye basislovnormer for idrettslag, idrettsråd, 
særkretser, idrettskretser og særforbund samt nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser.   
 
NIFs lovhefte i revidert utgave, vil være klart ved årsskiftet 2007/2008. 
 
 
 
Med hilsen  

 
 
Erik Eide        Marit Wiig (s) 
Avdelingsleder organisasjon     Leder NIFs lovutvalg 
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Endringer i NIFs lov vedtatt på Idrettstinget i Skien  
11. – 13. mai 2007 
Det vises for øvrig til hele loven i NIFs lovhefte av 1. juni 2004 med senere endringer av 11. 
mai 2006 på www.idrett.no under «Lover og bestemmelser». 

§ 1-1 Organisasjon og virkeområde 1 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er en fellesorganisasjon 
for idretten i Norge. 
 
NIFs ting er norsk idretts høyeste myndighet. NIF er en frivillig, partipolitisk nøytral og 
uavhengig organisasjon. I spørsmål som angår Norges forberedelse til og deltakelse i De 
olympiske leker gjelder IOCs charter. 
 
Under NIF hører følgende organisasjonsledd: Særforbund, idrettskretser, særkretser, idrettsråd 
og idrettslag. Idrettslag og særforbund er NIFs medlemmer. 
 
Denne lov gjelder for alle organisasjonsledd og all aktivitet organisert under NIF. 

§ 1-4 Medlemmer 
Som medlem av NIF kan opptas idrettslag, særforbund samt idrettsgruppe av annet lag 
godkjent av Idrettsstyret. 
 
Et idrettslag må være medlem i de særforbund som lagets idrettsgrener omfatter, med mindre 
laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF. 

§ 2-4 Kjønnsfordeling 
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte, samt medlemmer til styre, råd og utvalg i 
NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. 
 
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, 
dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg m.v. 
med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer 
skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av 
kjønnsfordelingen. 
 
Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen. 

                                                 
1 Navneendringer trer i kraft fra den tid Idrettsstyret bestemmer. 
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§ 2-5 Stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett 
For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år og ha oppfylt 
medlemsforpliktelsene, jfr. § 10-6. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. 2-9, 
første ledd siste punktum. 
 
Representanter til årsmøte/ting eller møte i overordnet organisasjonsledd må ha vært medlem 
av representasjonsberettiget lag i minst 1 måned. Det kan ikke velges representant som er 
arbeidstaker innen det organisasjonsledd vedkommende representerer eller innen det 
organisasjonsledd representasjonen skjer. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av 
og blant de ansatte eller som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i det 
representasjonsberettigede lag. 
 
Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede 
organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av 
allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme 
allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre 
tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 
 
Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i 
ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som 
organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. 
Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt 
som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter 
å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 
 
Medlem av kontrollkomite eller styremedlem i organisasjonsledd, er ikke valgbar til verv i 
doms- eller appellutvalg i samme organisasjonsledd. 
 
En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme 
konkurranse. 
 
Person som er utelukket som medlem av IOC, er ikke valgbar til Idrettsstyret og kan ikke 
være representant til Idrettstinget. 
 
Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem uten stemmerett har tale- og forslagsrett i saker 
som ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde. 
 
Revisor har møte- og talerett i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 
 
Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært 
årsmøte/ting i underordnet organisasjonsledd. 
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§ 2-7 Inhabilitet 
Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte i et organisasjonsledd er inhabil til å 
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: 
 
a) når vedkommende selv er part i saken 
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller 
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken 
c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part 
d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret 
i et selskap som er part i saken. 
 
Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold 
foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det 
legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for 
vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal 
også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part. 
 
Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ. 
 
Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes 
tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og 
idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete. 
 
Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 
samme organisasjonsledd. 
 
Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som 
en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. 
 

§ 2-8 Innkallingsfrister 
Årsmøte/ting innkalles med følgende frister: 
 
NIF: Minst 5 måneder 
Idrettskretser: Minst 3 måneder 
Særforbund: Minst 2 måneder 
Særkretser: Minst 1 måned 
Idrettsråd: Minst 1 måned 
Idrettslag: Minst 1 måned 
 
Frist for innsending av forslag må settes slik at utsending av fullstendig sakliste og andre 
nødvendige saksdokumenter med forslag kan finne sted innen følgende frister: 
 
NIF: Minst 1 måned 
Idrettskretser: Minst 1 måned 
Særforbund: Minst 2 uker 
Særkretser: Minst 1 uke 
Idrettsråd: Minst 1 uke 
Idrettslag: Minst 1 uke 
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Forslag skal sendes inn innen rimelig tid før fristen i annet ledd. 
 
Innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting skal skje med minst 2 ukers varsel, og sakslisten og 
andre nødvendige saksdokumenter skal følge vedlagt. 
 
Innkalling skal, for alle ledds vedkommende, skje direkte overfor de 
representasjonsberettigede med unntak for lag hvor innkalling også kan skje på annen 
forsvarlig måte. 
 
Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på annen måte enn ved 
postutsendelse. 
 

§ 2-17 Regnskap, revisjon og kontrollkomité 
Alle organisasjonsledd er regnskaps- og revisjonspliktige. 
 
Små organisasjonsledd skal følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. 
 
Med små organisasjonsledd menes særkretser, idrettsråd, idrettslag og bedriftsidrettslag med 
en årlig omsetning på mindre enn fem millioner kroner. 
 
Øvrige organisasjonsledd defineres som store, og skal følge regnskapsbestemmelsene i 
regnskapsloven. 
 
Store organisasjonsledd skal også følge revisjonsbestemmelsene i revisorloven, herunder 
engasjere en registrert eller statsautorisert revisor på årsmøte/ting. 
 
Alle organisasjonsledd som har engasjert registrert eller statsautorisert revisor skal velge en 
kontrollkomité med minst to medlemmer. 
 

§ 2-18 Idrettens voldgiftsrett 
Denne bestemmelsen utgår. 

§ 2-18 Kontrollkomiteen2 
Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomi. Kontrollkomiteen skal 
påse at organisasjonsleddets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og 
økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med 
organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøte/ting. Kontrollkomiteen skal videre 
forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og 
forsvarlig. 
 
Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets regnskapsførsel er pålitelig og at dets 
årsregnskapog delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for organisasjonsleddets drift og 
finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere 
organisasjonsleddets finansielle stilling, forvaltning og drift. 
 

                                                 
2 Denne bestemmelsen gjelder kun for de organisasjonsledd som har valgt kontrollkomité.  
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Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og 
utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte revisor. 
Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den engasjerte revisor har utført der den finner 
det hensiktsmessig. 
 
Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger til 
årsmøtet/tinget om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/årsregnskapene og 
organisasjonsleddets anliggender for øvrig, herunder budsjetter og budsjettoppfølging, 
forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning. 
 
For organisasjonsledd som ikke har ting hvert år skal kontrollkomiteen avgi en beretning til 
det enkelte årsregnskap. For øvrig skal kontrollkomiteen løpende ta opp forhold den finner 
nødvendig og rapportere gjennom nummererte rapporter til organisasjonsleddets styre og 
revisor. 
 
Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som den 
ønsker utført, dersom kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike arbeidsoppgaver kan ikke 
være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt instruks må i slike tilfeller utarbeides 
av kontrollkomiteen. Styret må informeres om eventuelle økonomiske konsekvenser av ekstra 
arbeidsoppgaver for revisor. 

§ 2-19 Driftsbudsjett 
På ordinært årsmøte skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 
resultatregnskapet. 
 
For organisasjonsledd som ikke avholder ordinært årsmøte/ting hvert år, skal årsmøtet/tinget 
fastsette langtidsbudsjett frem til neste årsmøte/ting. Styret fastsetter de årlige budsjetter 
innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvor det er hensiktsmessig forelegges de til 
uttalelse på ledermøtet i årene mellom årsmøtet/ting. 
 
Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes 
av positiv egenkapital. 

§ 2-20 Lån og garantier mv 
Organisasjonsledd kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er 
sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og 
garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Organisasjonsledd kan dog delta i NIFs 
konsernkontoordning etter beslutning fra styret. 
 
Disposisjoner av betydelig omfang i forhold til organisasjonsleddets størrelse og virksomhet, 
herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet/tinget. Årsmøte/ting bør vedta et særskilt 
fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner. 

§ 2-21 Selvdømme 
Tvister med tilknytning til NIF og underliggende organisasjonsledd skal med endelig virkning 
løses innen organisasjonens styrende og dømmende organer. 
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§ 3-3 Innkalling 
Innkalling til ordinært Idrettsting sendes ut av Idrettsstyret innen 5 måneder før tinget 
holdes. Forslag til Idrettstinget må være sendt Idrettsstyret innen 4 måneder før tinget holdes 
og fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må av 
Idrettsstyret være sendt ut senest innen 1 måned før Idrettstinget holdes. 
 
Forslag til Idrettstinget må være sendt Idrettsstyret innen 4 måneder før tinget holdes. 
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må av Idrettsstyret 
være sendt ut eller tilgjengeliggjort senest innen 1 måned før Idrettstinget avholdes. 

§ 3-4 Idrettstingets oppgaver 
Idrettstinget skal: 
a) godkjenne de fremmøtte representantene 
b) godkjenne sakliste og forretningsorden 
c) velge dirigent(er) og sekretær(er) samt en redaksjonskomité på 5 medlemmer for tinget 
d) behandle beretninger for NIF 
e) behandle de avsluttede og reviderte regnskaper for NIF 
f) vedta beretninger og avsluttede regnskaper for de fonds og kasser som henhører under NIF 
g) tilsette statsautorisert revisor til å revidere NIFs regnskaper og fastsette dennes honorar 
h) behandle norsk deltakelse i De olympiske leker 
i) fastsette retningslinjer for søknad om stats- og spillemidler 
j) fastsette retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for NIF 
k) fastsette særidrettenes organisasjonsmessige tilknytning til NIF herunder status som 
særforbund 
l) vedta endringer i NIFs lov 
m) behandle innkomne forslag og saker 
n) behandle langtidsbudsjett og langtidsplan 
o) foreta følgende valg til Idrettsstyret:10 
– president 
– 1. og 2. visepresident 

– 8 styremedlemmer 
Minst ett medlem av Idrettsstyret skal ved valget være 26 år eller yngre 
 
Et flertall av idrettsstyrets medlemmer skal representere de olympiske idretter. 
Presidenten og visepresidentene velges enkeltvis. De øvrige styremedlemmene 
velges samlet. 
 
p) foreta følgende øvrige valg: 
– kontrollkomité bestående av leder, 2 medlemmer med 2 varamedlemmer 
– lovutvalg bestående av leder, nestleder og 3 medlemmer med 2 varamedlemmer 
– domsutvalg bestående av leder, nestleder og 1 medlem med 2 varamedlemmer 
– appellutvalg bestående av leder, nestleder og 3 medlemmer med 2 varamedlemmer 
– leder og personlig varamedlem i valgkomiteen for neste Idrettsting. Valgkomiteen for 
øvrig velges i forbindelse av idrettskretser og særforbund på ledermøte året 
før Idrettstinget, jf. § 3-7. 
 
Leder og nestleder i utvalgene velges enkeltvis. De øvrige utvalgsmedlemmer og 
varamedlemmer velges samlet. 
 
Valgreglene fremgår av lovens § 2-11. 
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§ 4-2 Sammensetning. Vedtaksførhet 
Idrettsstyret består av: 
– president 
– 1.og 2. visepresident 
– 8 styremedlemmer 
– IOCs representant(er) i Norge 
– en representant for de ansatte i NIF-linjen valgt av og blant de ansatte. Vedkommende har 
personlig varamedlem. 
 
Minst ett medlem av Idrettsstyret skal ved valget være 26 år eller yngre 
 
Styret er vedtaksfør når et flertall av medlemmene møter. 
 
Ved behandling av olympiske saker skal flertallet representere de olympiske idretter. 
 
Presidenten eller den/de Idrettsstyret gir fullmakt, representerer og tegner NIF. 

§ 4-6 Utvalgt og komiteer 
Idrettsstyret kan utarbeide instruks og retningslinjer for komiteer og utvalg oppnevnt av 
Idrettsstyret. 
 
Lovutvalget skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som 
Idrettsstyret forelegger. Lovutvalget kan også selv fremkomme med forslag. 
 
Kontrollkomiteen skal utføre sitt arbeid i henhold til bestemmelsene i § 2-18 og avgir sin 
beretning til Idrettstinget. 
 
Doms og appellutvalg arbeider i henhold til bestemmelsene i kapittel 11 og 12 og er ikke 
underlagt de styrende organers instruksjonsmyndighet. 

§ 5-2 Oppgaver 
Idrettskretsen skal arbeide med: 
a) lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten 
b) idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale organer/etater 
og kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes rammevilkår 
c) service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser og idrettslag for å styrke aktivitets, 
kompetanse- og anleggsutviklingen 
d) informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskapning 
 
Idrettskretsen har ansvar for at det opprettes idrettsråd i kommunene. 

§ 5-8 Ekstraordinært ting 
Ekstraordinært idrettskretsting innkalles av idrettskretsstyret med minst 1 måneds varsel etter: 
a) vedtak av idrettskretsting 
b) vedtak av idrettskretsstyret 
c) krav fra de organisasjonsledd som på siste idrettskretsting representerte minst 
1/4 av de stemmeberettigede representanter 
Ekstraordinært idrettskretsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i 
kravet om innkalling av tinget. 
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§ 5-9 Idrettskretstingets oppgaver 
Idrettskretstinget skal: 
a) godkjenne de fremmøtte representantene 
b) godkjenne den oppsatte sakliste og forretningsorden 
c) velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen 
d) behandle beretning og regnskap for idrettskretsen 
e) behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen 
f) behandle innkomne forslag og saker 
g) engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap 
h) behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for kretsen 
i) foreta følgende valg: 
– idrettskretsens styre bestående av leder, nestleder og minimum 3 medlemmer 
med 2 varamedlemmer 
– kontrollkomité på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer 
– representanter til Idrettstinget 
– valgkomité med leder og 2 medlemmer med en vararepresentant for neste 
idrettskretsting. 
 
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet først og 
deretter velges varamedlemmene samlet. Valg skjer etter bestemmelsene i § 2-11. 

§ 6-1 Medlemmer. Organisering 
De enkelte idrettsgrener ledes av særforbund. Flere idretter kan gå sammen i et 
fleridrettsforbund. Et særforbund består av idrettslag som er tatt opp i NIF og i særforbundet. 
Representasjon til særforbundsting bestemmes i særforbundenes lov, dog slik at idrettslagene 
skal være representert. 

§ 6-4 Opptak av særforbund med begrensede rettigheter 
Denne bestemmelsen utgår. 

§ 6-4 Fleridrettsforbund 
Et fleridrettsforbund organiserer to eller flere idretter. 
 
Fleridrettsforbund skal følge basislovnormen for særforbund, dog slik at følgende 
organisatoriske forhold skal fremgå av loven: 
 
Fleridrettsforbundet er én juridisk enhet, herunder ett organisasjonsledd tilsluttet NIF. 
Fleridrettsforbundets høyeste organ er forbundstinget og forbundsstyret er høyeste organ 
mellom forbundstingene. 
 
De enkelte idretter som organiseres av fleridrettsforbundet kan organiseres med 
avdelinger/seksjoner. Avdelingene/seksjonene er underlagt forbundstingets og forbundsstyrets 
instruksjonsmyndighet. 
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§ 8-2 Oppgaver 
Idrettsrådet skal: 
- styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet 
- foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene 
- dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske 
handlingsprogram 
- være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke 
 
Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt 
nivå. 

§ 9-2 Medlemmer 
I Norges Bedriftsidrettsforbund kan tas opp som medlemmer bedriftsidrettslag ved bedrifter, 
firmaer, etater, yrkesgrupper, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger hvis idrett og 
friluftsliv drives etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer og konkurranseregler for 
bedriftsidretten. 
 
Søknad om medlemskap sendes bedriftsidrettskretsen som avgir innstilling om opptak til 
idrettskretsen som foretar opptaket. 
 
Norges Bedriftsidrettsforbund medlemmer plikter å overholde NIFs lover og bestemmelser, 
og forbundet skal vedta særskilt lovnorm som foreskriver at lagsmedlemmer plikter å 
underkaste seg NIFs lover og bestemmelser og påse at denne blir brukt. 

§ 10-2 Tap og gjenopptagelse av idrettslagsmedlemskap 
Innen fastsatt frist rapporterer idrettslaget hvert år til NIF. Unnlater et idrettslag å sende inn 
rapport i rett tid, eller vesentlig misligholder andre medlems-forpliktelser, kan 
Idrettsstyret,etter å ha varslet idrettslaget og latt det få anledning til å uttale seg, beslutte at 
idrettslaget mister sitt medlemskap i NIF. 
 
Idrettslag som strykes, kan etter søknad opptas igjen mot å betale den gjeninnmeldelsesavgift 
som Idrettsstyret til enhver tid fastsetter. Idrettslag som tidligere er strøket på grunn av samme 
forhold, kan av Idrettsstyret ilegges inntil ett års karantene før gjenopptagelse. 

§10-3 Representasjonsrett 
Nyinnmeldt idrettslag får representasjonsrett i andre organisasjonsledd når det har vært 
medlem av NIF i seks måneder og de pålagte forpliktelser er oppfylt. Idrettslaget har da 
representasjonsrett etter det antall medlemmer som kan dokumenteres etter et halvt års 
virksomhet. 
 
Idrettslaget kan delta i konkurranser etter bestemmelsene i de særforbund laget er medlem av. 
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§ 10-6 Medlemskap i idrettslag 
Alle som aksepterer å overholde idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og 
bestemmelser, kan bli tatt opp som medlem. Ingen kan tas opp som medlem av idrettslag uten 
at de økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp. I tilfelle tvist 
avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp. Kretsens avgjørelse kan påklages for 
Idrettsstyret innen 14 dager etter at rekommandert melding er sendt. 
Medlemskap i idrettslag er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. For å ha 
stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst en måned og 
ha betalt kontingent. For øvrig gjelder reglene i § 2-5. 

§ 10-7 Registrering av enkeltmedlemmer3 
Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i 
tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret. 

§ 10-8 Allianseidrettslag 
Et allianseidrettslag har som formål å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i 
NIF. Allianseidrettslag kan ikke organisere mer enn ett idrettslag innen hver særidrett. 
Idrettslag organisert av allianseidrettslag kan ikke drive mer enn en særidrett 
 
Medlemmer i idrettslagene organisert av allianseidrettslaget plikter å inneha medlemskap 
også i allianseidrettslaget. Idrettslag organisert av allianseidrettslag plikter å benytte samme 
navn som allianseidrettslaget, i tillegg til angivelse av idrettsgren. 
 
I særlige tilfelle kan Idrettsstyret gi dispensasjon til at et allianseidrettslag kan organisere flere 
idrettslag innen samme særidrett. Idrettsstyret innhenter uttalelse fra vedkommende 
særforbund før dispensasjonssøknad avgjøres. 
 
Idrettsstyret kan gi retningslinjer for allianseidrettslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Behovet for implementering av nødvendige dataløsninger m.v. gjør at Idrettstingets vedtak om lovendring trer i 
kraft når Idrettsstyret bestemmer. 
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Kapittel 11 Straffebestemmelser 
Hele kapitlet ble revidert som midlertidig lovendring av Idrettsstyret med virkning fra 1. juni 
2004. Ytterligere midlertidige lovendringer er også gjort. Samtlige midlertidige lovendringer 
ble godkjent av Idrettstinget 2007. Følgende endring utover dette ble foretatt på Idrettstinget 
2007: 

§ 11 -1 Virkeområde 
Straffebestemmelsene i dette kapittel gjelder for alle medlemmer og organisasjonsledd 
tilsluttet NIF, herunder idrettslagsmedlemmer, utøvere, trenere og ledere. 
Straffebestemmelsene regulerer alle saker om straff. 
 
Straffebestemmelsene gjelder også for utøvere som deltar på norsk representasjonslag selv om 
utøveren ikke er medlem av idrettslag tilslutet NIF. Med representasjonslag menes lag som 
representerer organisasjonsledd i NIF. Det samme gjelder utøvere som deltar på stevne 
arrangert av organisasjonsledd tilsluttet NIF. 
 
Organisasjonsledd kan ikke ha egne straffebestemmelser, men kan ha egne kamp- og 
konkurransebestemmelser som gir hjemmel for sanksjoner ved overtredelse. Dersom slike 
regler er gjort kjent, kan følgende sanksjoner benyttes, uten at det regnes som straff etter dette 
kapittel: 

- irettesettelse 
- bot oppad begrenset til kr. 50 000,- pr. person og kr. 500 000,- pr. organisasjonsledd 
- tap av plassering/resultat 
- utelukkelse fra deltakelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall 
kamper/konkurranser. 
En utelukkelse kan ikke overstige tre måneder. Utelukkelse kan besluttes slik at den 
helt eller delvis sones i terminfestet konkurransesesong. 

 
Det som er nevnt i foregående ledd gjelder også ved alminnelige disiplinærforføyninger i 
organisasjonsleddene. 
 
Overstiger en sanksjon de grenser som fremgår av denne bestemmelsens tredje ledd, regnes 
sanksjonen som straff i henhold til NIFs straffebestemmelser og disse skal i så fall anvendes. 

§ 11-2 Straffebelagte handlinger/unnlatelser 
Straff etter disse bestemmelser kan ilegges, dersom person eller organisasjonsledd: 
 
a) bryter NIFs eller NIFs organisasjonsledds lover, vedtak, sikkerhetsforskrifter, 
bestemmelser eller unnlater å etterkomme pålegg fra overordnet ledd, 
 
b) utøver rettsstridig vold eller på annen måte opptrer uredelig eller uhøvisk, 
 
c) på utilbørlig måte deltar i pengespill vedrørende en konkurranse, dersom vedkommende 
har tilknytning til konkurransen som utøver, dommer, trener, lagleder, støttepersonell eller 
annet, 
 
d) begår økonomiske misligheter, betaler, lar betale, tar imot godtgjørelse eller inngår avtale 
om å ta imot godtgjørelse som er i strid med idrettens bestemmelser, 
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e) gir usanne eller villedende opplysninger eller forklaringer, 
 
f) arrangerer eller deltar i arrangement, oppvisning eller organisert trening med diskvalifisert 
eller ekskludert idrettslag eller medlem av idrettslag tilsluttet NIF, 
 
g) nyter alkohol/rusmidler på bane/anlegg eller garderobe for spillere, ledere eller lag, eller 
serverer alkohol ved arrangementer i regi av NIF eller underordnede ledd der personer under 
18 år deltar eller, 
 
h) på annen måte opptrer slik at det klart kan skade idrettsarbeidet eller idrettens anseelse. 
 
Ved tribunevold og andre alvorlige tilfelle av bråk og uorden i tilknytning til et 
idrettsarrangement, kan idrettslag og andre organisasjonsledd som har ansvar for eller deltar i 
arrangementet, ilegges straff uavhengig av om forholdet rammes av reglene foran og uten at 
det kan påvises skyld. Slik straff må være egnet til å forebygge lignende hendelser. 

§ 11 -10 Organisasjonsleddenes kompetanse 
Saker etter disse bestemmelser behandles av: 
 
a) NIFs domsutvalg som behandler alle anmeldelser fra idrettslag, idrettsråd, særkretser, 
idrettskretser, NIF og de særforbund som ikke har valgt eget domsutvalg. NIFs domsutvalg 
kan treffe beslutning om å overføre en sak til et særforbunds domsutvalg. 
 
b) NIFs appellutvalg som behandler alle saker hvor NIFs domsutvalg har fattet avgjørelse i 
første instans. Samt saker der særforbundet har fattet avgjørelse i første instans, men ikke har 
valgt eget appellutvalg. 
 
c) særforbundenes domsutvalg som behandler alle anmeldelser fra særforbundene, men som 
kan velge å oversende innkomne anmeldelser til NIFs domsutvalg for behandling. 
 
d) særforbundenes appellutvalg som behandler anker over avgjørelser truffet av 
særforbundenes domsutvalg. 
 
I saker som er av særlig omfattende eller av stor prinsipiell betydning, kan Idrettsstyret 
forlange at en avgjørelse som er fattet av underordnede organisasjonsledds domsorgan, skal 
sendes NIFs domsutvalg til ny behandling og avgjørelse. Idrettsstyret har frist på 14 dager fra 
NIF ble kjent med avgjørelsen til å fatte vedtak etter denne bestemmelse. 
 

KAPITTEL 12: BESTEMMELSER OM DOPING 
Hele kapitlet ble vedtatt som midlertidig lovendring av Idrettsstyret med virkning fra 1. juni 
2004. Det er videre foretatt ytterligere midlertidige lovendringer i tingperioden 2003 – 2007. 
Samtlige midlertidige lovendringer ble godkjent av Idrettstinget 2007. Følgende endring 
utover dette ble foretatt på Idrettstinget 2007: 

§ 12-10 Tap eller reduksjon av økonomisk støtte til person 
NIF og organisasjonsledd i NIF skal helt eller delvis frata økonomisk støtte til person som er 
utelukket som følge av brudd på bestemmelsene i § 12-2. Dette gjelder ikke dersom utøver 
har avlagt positiv prøve for stoff nevnt i 12-8, 5.ledd. 



RETNINGSLINJER TIL NIFS LOV § 2-5 TREDJE OG FJERDE LEDD 

 

Vedtatt av Idrettsstyret 21. juni 2007 

 

1. Alminnelige bestemmelser 

 

(1) § 2-5 tredje og fjerde ledd gjelder for alle NIFs organisasjonsledd både ved valg og 

oppnevning til styre, råd og utvalg. 

 

(2) Bestemmelsen gjelder både for forslag til kandidater, ved oppnevning, ved valg, samt 

utfylling av stemmesedler. Bestemmelsen gjelder også ved selve valget, i den forstand at 

resultatet skal være i overensstemmelse med bestemmelsen. 

 

(3) Med arbeidstaker menes den alminnelige definisjon av arbeidstaker slik det er 

definert i den alminnelige lovgivning.  

 

(4) En person som har en eierandel på over 1/3 anses å ha vesentlig innflytelse over en 

juridisk person (heretter kalt selskap). Ved eierandeler under 1/3 må det vurderes 

konkret i hvert enkelt tilfelle om vedkommende person har vesentlig innflytelse. I 

vurderingen skal det blant annet legges vekt på følgende: 

 

a) Om personen og dennes nærstående, jf. aksjeloven § 1-5, samlet sett har en 

eierandel på over 1/3 i selskapet. 

b) Om personen har bestemmende innflytelse i et konsern som samlet sett har en 

posisjon som gir vesentlig innflytelse over selskapet. 

c) Om personen har inngått avtaler som gir vesentlig innflytelse over selskapet. 

d) Andre særlige forhold som gir personen vesentlig innflytelse over selskapet. 

 

(5) Med ansatt i ledende stilling menes personer som har en overordnet stilling og som 

har et særlig ansvar eller som selv kan treffe selvstendige avgjørelser i et større omfang. 

Det avgjørende er at arbeidet er av ledende art, ikke hvilken stillingsbetegnelse eller 

tittel vedkommende har.  

 

(6) Person som er valgt eller oppnevnt i strid med § 2-5, tredje og fjerde ledd anses som 

ikke valgt eller oppnevnt. 

 

(7) Alle organisasjonsledd har et ansvar for å informere om valgbarhetsbestemmelsen. 

Ved innkalling til årsmøter og ting skal innkallingen ha et eget avsnitt som omhandler 

NIFs lov § 2-5 tredje og fjerde ledd. 

 

 

 

 



2. Dispensasjon 

 

(1) Organisasjonsledd plikter å gjøre det som er mulig for å tilfredsstille § 2-5 tredje og 

fjerde ledd.  

 

(2) Dersom det likevel viser seg å ikke være mulig å oppfylle kravet i bestemmelsene, og 

det er grunn til å tro at en ikke vil kunne få gjennomført valg/oppnevnelser, skal det 

søkes om forhåndsdispensasjon. 

 

(3) Dersom et organisasjonsledd ikke har foranledning for å søke om 

forhåndsdispensasjon, og ikke klarer å overholde bestemmelsene, skal det søkes om 

dispensasjon i etterhånd. 

 

(4) Idrettsstyret har delegert dispensasjonsadgangen etter § 2-5, tredje ledd til 

idrettskretsene med hensyn til verv innen idrettslag og idrettsråd. Øvrige dispensasjoner 

behandles av Idrettsstyret. 

 

(5) Det kan bare gis dispensasjon for en valgperiode av gangen. 

 

(6) Hvorvidt det bør gis en dispensasjon etter § 2-5, tredje ledd beror på en konkret 

vurdering i hvert enkelt tilfelle. Følgende momenter bør inngå i vurderingen av om 

dispensasjon skal gis: 

 

a) Om den ansattes arbeidsgiver er representasjonsberettiget i overordnet 

organisasjonsledd. 

b) Om det er andre ansatte tillitsvalgte i organisasjonsleddet. 

c) Om den ansatte har deltidsstilling eller full stilling. 

d) Om den ansattes stilling er av ledende eller underordnet karakter. 

e) Tillitsvervets art. 

 

(7) Hvorvidt det bør gis en dispensasjon etter § 2-5, fjerde ledd beror på en konkret 

vurdering i hvert enkelt tilfelle, der momentene nevnt i pkt. 1, (4) er relevant. 

 

 

*     *     * 
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DELEGASJONSREGLEMENT 
 

FOR 
  

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE 
 

 
(Vedtatt av styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité den 21. juni 2007) 

 

1 FORMÅL 

Formålet med delegasjonsreglementet er å gi en oversikt over hvilke oppgaver nedfelt i NIFs 
lov NIFs generalsekretær, særforbund og idrettskretser kan utføre på vegne av Idrettsstyret. 
Idrettsstyret delegerer etter dette delegasjonsreglementet kun myndighet og ikke ansvaret som 
følger av de lovpålagte oppgavene. Delegasjonsreglementet har til formål å definere 
oppgavefordelingen mellom Idrettsstyret og hhv. generalsekretær, idrettskretser og 
særforbund, slik at NIFs lov forvaltes på en effektiv, forsvarlig og rettssikker måte. 
Idrettsstyret har gjennom delegasjonsvedtakene ikke har frasagt seg retten til selv å utøve den 
delegerte myndighet. 
 
Generalsekretæren skal under sin bruk av delegasjonsfullmakten hensynta at alle saker som 
etter NIFs forhold må anses å være av uvanlig art, ha stor betydning eller er av viktig 
prinsipiell idrettspolitisk karakter, likevel alltid skal behandles av Idrettsstyret.  
 

2 DELEGASJON AV IDRETTSSTYRETS LOVPÅLAGTE OPPGAVER TIL 
GENERALSEKRETÆREN 

Følgende gjøremål delegeres til generalsekretæren med de begrensinger som fremgår av pkt. 
1, annet avsnitt: 

a) NIFs lov § 1-6, jf. § 10-1 (Opptak av idrettslag) 

I bestemmelsens annet ledd heter det at: 
 
”Idrettskretsens avgjørelse kan overprøves av Idrettsstyret som også kan fastsette 

retningslinjer for kretsens opptak av lag.” 

 
Generalsekretæren gis myndighet til å overprøve idrettskretsenes opptaksvedtak, 
herunder behandle og avgjøre klager over idrettskretsenes opptaksvedtak fra idrettslag. 
Fullmakten omfatter også idrettskretsenes vedtak om bruk av idrettslagsnavn, jf. 
Retningslinjer for idrettslagsnavn pkt. 3.2.  
 
b) NIFs lov § 2-4 (Kjønnsfordeling) 
 

Generalsekretæren gis fullmakt til å behandle dispensasjonssøknader i tråd med 
retningslinjene til NIFs lov § 2-4.
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c) NIFs lov § 2-15 (Lovendringer)  
 
I bestemmelsen heter det at: 
 
”Lovendringer må sendes NIF til godkjennelse. Idrettsstyret kan delegere til de enkelte 

idrettskretser eller særforbund å godkjenne endringer. 

 

Lovendringer trer ikke i kraft før de er godkjent av NIF. Idrettsstyret kan, i forbindelse 

medgodkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke 

kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. Endringer i NIFs lov trer i kraft 

umiddelbart dersom vedtaket ikke sier noe annet.” 

 
I henhold til eksternt delegasjonsreglement vedtatt av Idrettsstyret 21 juni 2007 har 
idrettskretsene fått fullmakt til å godkjenne lovendringer for idrettslag og idrettsråd. 
 
Generalsekretæren gis myndighet til å godkjenne idrettskretsenes og særforbundenes 
lovendringer i tråd med NIFs lov §§ 2-15, 5-4 og 6-5. Generalsekretæren har dog ikke 
myndighet til å nekte å godkjenne lovendringer. Slike eventuelle vedtak skal fattes av 
Idrettsstyret.  
 
d) NIFs lov § 4-6 (Lovutvalget) 
 
I bestemmelsen heter det at: 
 
”Lovutvalget skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som 

Idrettsstyret forelegger. Lovutvalget kan også selv fremkomme med forslag.” 

 
Generalsekretæren gis myndighet til å forelegge saker for lovutvalget.  
 
e) NIFs lov § 8-1 (Opprettelse av idrettsråd)  
 
I bestemmelsen heter det at: 
 
”I alle kommuner med mer enn tre idrettslag skal det være idrettsråd for idrettslag som er 

medlem i NIF. Et idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Med dispensasjon fra 

Idrettsstyret kan det opprettes felles idrettsråd for to eller flere kommuner.” 

 
Generalsekretæren gis myndighet til å innvilge dispensasjon for å opprette felles 
idrettsråd for to eller flere kommuner.  
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f) NIFs lov § 10-2 (Tap og gjenopptagelse av idrettslagsmedlemskap)  
 
I bestemmelsen heter det at: 
 
”Innen fastsatt frist rapporterer idrettslaget hvert år til NIF. Unnlater et idrettslag å sende 

inn rapport i rett tid, eller vesentlig misligholder andre medlemsforpliktelser, kan 

Idrettsstyret, etter å ha varslet idrettslaget og latt det få anledning til uttale seg, beslutte at 

idrettslaget mister sitt medlemskap i NIF. 

 

Idrettslag som strykes, kan etter søknad opptas igjen mot å betale den gjeninnmeldelsesavgift 

som Idrettsstyret til enhver tid fastsetter. Idrettslag som tidligere er strøket på grunn av 

samme forhold, kan av Idrettsstyret ilegges inntil ett års karantene før gjenopptagelse.”  

 
I henhold til delegasjonsreglement for Idrettskretser vedtatt av Idrettsstyret 21. juni 2007 har 
idrettskretsene fått fullmakt til å forvalte tap og gjenopptagelse av idrettslagsmedlemskap.  
 
Ved eventuelle klager over idrettskretsenes avgjørelser i henhold til NIFs lov § 10-2, gis 
generalsekretæren myndighet til å behandle og avgjøre slike klager.  
 
g) NIFs lov § 10-6 (Medlemskap i idrettslag)  
 
I bestemmelsen heter det at: 
 
”Alle som aksepterer å overholde idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og 

beslutninger, kan bli tatt opp som medlem. Ingen kan tas opp som medlem av idrettslag uten 

at de økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp. I tilfelle tvist 

avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp. Kretsens avgjørelse kan påklages for 

idrettsstyret innen 14 dager etter at rekommandert melding er sendt.”  

 
Generalsekretæren gis myndighet til å behandle og avgjøre eventuelle anker vedrørende 
medlemskapsnekt i idrettslag.  
 
h) NIFs lov § 10-8 (Allianseidrettslag)  
 
I bestemmelsens tredje ledd heter det at: 
 
”I særlige tilfeller kan Idrettsstyret gi dispensasjon til at et allianseidrettslag kan organisere 

flere idrettslag innen samme særidrett. Idrettsstyret innhenter uttalelse fra vedkommende 

særforbund før dispensasjonssøknad avgjøres.” 

 
Generalsekretæren gis myndighet til å behandle og avgjøre dispensasjonssøknader i henhold 
til NIFs lov § 10-8.  
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3 DELEGASJON AV IDRETTSSTYRETS LOVPÅLAGTE OPPGAVER TIL 

IDRETTSKRETSENE 

Følgende lovfestede oppgaver delegeres til idrettskretsene: 

a) NIFs lov § 2-4 (Kjønnsfordeling) 
 
Det vises til Idrettsstyrets retningslinjer til § 2-4 Idrettsstyret har gitt idrettskretsene fullmakt 
til å behandle og avgjøre dispensasjonssøknader fra idrettslag og idrettsråd. 
 
b) NIFs lov § 2-5, tredje ledd (Valgbarhet) 
 
Det vises til Idrettsstyrets retningslinjer av 21. juni 2007 der Idrettsstyret har gitt 
idrettskretsene fullmakt til å behandle og avgjøre dispensasjonssøknader fra idrettslag og 
idrettsråd. 
 
c) NIFs lov § 2-15 (Lovendringer)  
 
I bestemmelsen heter det at: 
 
”Lovendringer må sendes NIF til godkjennelse. Idrettsstyret kan delegere til de enkelte 

idrettskretser eller særforbund å godkjenne endringer. 

 
Lovendringer trer ikke i kraft før de er godkjent av NIF. Idrettsstyret kan, i forbindelse med 

godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer 

i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. Endringer i NIFs lov trer i kraft umiddelbart 

dersom vedtaket ikke sier noe annet.” 

 
Idrettskretsene gis myndighet til å godkjenne lovendringer for idrettslag og idrettsråd. 
 
d) NIFs lov § 2-14 (Utmelding) 
 
I bestemmelsens annet ledd heter det at: 
 
”Ved utmelding eller tap av medlemskap tilfaller idrettsanlegg og utstyr som laget eller 

særforbundet eier, NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig 

støtte/spillemidler til disse eiendeler. Fordringer på idrettslag fra overordnet ledd kan meldes 

til NIF for behandling.” 

 
Idrettskretsene gis myndighet til å forvalte bestemmelsen overfor idrettslag. 
 
e) NIFs lov § 2-16 (Oppløsning) 
 
I bestemmelsen heter det at: 
 
”Ved oppløsning eller annet opphør av organisasjonsledd tilfaller organisasjonsleddets 

midler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret. Underretning om at lag skal oppløses, skal 

sendes til vedkommende idrettskrets 14 dager før laget holder sitt møte til behandling av 

saken.” 
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Idrettskretsene gis myndighet til å forvalte bestemmelsen overfor idrettslag og 
idrettsråd. 
 
f) NIFs lov § 10-2 (Tap og gjenopptagelse av idrettslagsmedlemskap)  
 
I bestemmelsen heter det at: 
 
”Innen fastsatt frist rapporterer idrettslaget hvert år til NIF. Unnlater et idrettslag å sende 

inn rapport i rett tid, eller vesentlig misligholder andre medlemsforpliktelser, kan 

Idrettsstyret, etter å ha varslet idrettslaget og latt det få anledning til uttale seg, beslutte at 

idrettslaget mister sitt medlemskap i NIF. 

 

Idrettslag som strykes, kan etter søknad opptas igjen mot å betale den gjeninnmeldelsesavgift 

som Idrettsstyret til enhver tid fastsetter. Idrettslag som tidligere er strøket på grunn av 

samme forhold, kan av Idrettsstyret ilegges inntil ett års karantene før gjenopptagelse.”  

 
Idrettskretsene gis myndighet til å forvalte tap og gjenopptagelse av 
idrettslagsmedlemskap. Idrettskretsenes avgjørelser kan overprøves av NIF. 
 
Når det gjelder strykliste i forhold til den årlige idrettsregistreringen skal 
Idrettskretsene fremlegge en samlet strykliste for godkjennelse til NIF før eventuell 
styrking iverksettes. 
  

4. DELEGASJON AV IDRETTSSTYRETS LOVPÅLAGTE OPPGAVER TIL 
SÆRFORBUNDENE 

Følgende lovfestede oppgaver delegeres til særforbundene 

a) NIFs lov § 2-15 (Lovendringer)  
I bestemmelsen heter det at: 
 
”Lovendringer må sendes NIF til godkjennelse. Idrettsstyret kan delegere til de enkelte 

idrettskretser eller særforbund å godkjenne endringer. 

 
Lovendringer trer ikke i kraft før de er godkjent av NIF. Idrettsstyret kan, i forbindelse med 

godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer 

i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. Endringer i NIFs lov trer i kraft umiddelbart 

dersom vedtaket ikke sier noe annet.” 

 
Særforbundene gis myndighet til å godkjenne lovendringer for særkretser1. 
Særforbundene gis myndighet til å godkjenne basislovnorm for sine egne særkretser, 
forutsatt at denne lovnormen er i overensstemmelse med den generelle basislovnorm for 
særkrets som til enhver tid er vedtatt av Idrettsstyret. 
 
b) NIFs lov § 2-16 (Oppløsning) 
I bestemmelsen heter det at: 
 

                                                 
1 Region brukes som navn på sammenslåtte særkretser og særkretser som dekker et geografisk område som er 
vesentlig større enn et fylke. I det følgende benevnes bare begrepet særkrets. 
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”Ved oppløsning eller annet opphør av organisasjonsledd tilfaller organisasjonsleddets 

midler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret. Underretning om at lag skal oppløses, skal 

sendes til vedkommende idrettskrets 14 dager før laget holder sitt møte til behandling av 

saken.” 

 

Særforbundene gis myndighet til å forvalte bestemmelsen overfor særkretser. 


