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Idrettens regelverk og styrets ansvar 



Oversikt - regelverk 

Særforbund 

NIF 
-NIFs lov 
-Forskrifter 
-Lovnorm for 
særforbund 
-Retningslinjer 
-Etc. 

 

Int. 
Særforbund 
- Konkurranseregler 
- - Etc. 

Den norske stat 
Alminnelig lovgivning: 
-Arbeidsmiljøloven 
-Skatteloven/mva 
-Erstatningsrett 
-Etc. 



– NIFs lov 

• Gjelder for alle organisasjonsledd 

• Viktige bestemmelser for særforbund: kapittel 1, 2 og 
6 

– NIFs lovnorm for særforbund (LN) 

– NIFs forskrifter (bindende regler) 

• Forskrift til § 2-4: kjønnsfordeling (LN § 5) 

• Forskrift til §§ 2-6 og 2-7: valgbarhet (LN §§ 7 og 8) 

 

Idrettens regelverk 



– Regnskaps- og revisjonsbestemmelser 

– Idrettens barnerettigheter (veiledende) og 
Bestemmelser om barneidrett (bindende) 

– Retningslinjer (veiledende) 

• F.eks. Dugnad, alkohol, tobakk, seksuell 
trakassering. 

– NIFs regelverk finnes på: 

 www.idrett.no/tema/lover/Sider/default.a spx 

 

Idrettens regelverk (forts.) 

http://www.idrett.no/tema/lover/Sider/default.aspx
http://www.idrett.no/tema/lover/Sider/default.aspx
http://www.idrett.no/tema/lover/Sider/default.aspx
http://www.idrett.no/tema/lover/Sider/default.aspx


 

– Særforbundet er et selvstendig rettssubjekt og en 
forening  

– Må ha egen lov basert på lovnorm for særforbund 

– Medlem av de(t)  int. særforbund som tinget 
bestemmer 

– Forpliktet til å følge NIFs regelverk og vedtak  

– Unntak: Særforbundet er høyeste faglige 
myndighet på sin idretts område 

– Oppgaver: § 6-2 

 

Særforbundet struktur, organer 
og oppgaver 



Særforbundet struktur 

Særforbundstinget 

Styret 

Arbeidsutvalget 

GS 



– Særforbundets høyeste myndighet  

– Regulert i LN §§ 14 til 18 

– Gjennomføring: innkalling, oppgaver, valg + krav til 
valgbarhet, stemmegivning, vedtaksførhet etc. 
(følger av  loven) 

– Protokoll 

 

 

 

 

 

 

Tinget  



– Idrettslagets høyeste myndighet mellom tingene 

– Styret forplikter særforbundet  

– Oppgaver (lovens § 13.3), bl.a:  
– Iverksette særforbundstingets og overordnede 

idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 

– Forestå forbundets daglige administrasjon, representere dette 
utad og utøve dens faglige myndighet. 

– Påse at særforbundets midler brukes og forvaltes på en 
forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget 
eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for  at 
særforbundet har en tilfredsstillende organisering av 
regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig 
økonomistyring. 

 

 

Styret 



 
Styret (forts.) 

– Styreinstruks 
– Klargjøre hvordan styret skal arbeide sammen 

– Klargjør hvordan styret skal løse sine oppgaver 

– Avgrenser og avklarer arbeidsutvalgets rolle 

 



– Innkalling og avvikling av styremøter 

• Leder innkaller evt.  når flertallet forlanger det 

• Vedtaksførhet  og flertallskrav følger av LN § 11 (1) 

• Styremøte kan avholdes per telefon og e-post (NB 
formelle krav). 

• Styreleder har ingen større myndighet enn de 
øvrige styremedlemmene 

• Habilitetsreglene følger av LN § 10 

• Krav til skriftlig styreprotokoll 

 

Styret (forts.) 



– Hvilke saker skal behandles av tinget, og ikke 
styret? 

 Særforbundet må foreta en konkret vurdering av 
 hver enkelt sak etter LN § 13 (8): «Disposisjoner 
 av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang 
i  forhold til særforbundets størrelse og 
 virksomhet» 

– Hva er styreansvaret? 
Alminnelig erstatningsansvar. Hvert enkelt 
styremedlem må opptre aktsomt. Ingen særlige 
regler innenfor idretten. 

 

Styret (forts.) 



• Særforbundet er en sammenslutning av alle idrettslag 
som er medlem av NIF.  

• Idrettslagene er medlem av de(t) særforbundet som 
idrettslagets årsmøte bestemmer 

• Opptak 

• Tap av medlemskap/utmelding  

Medlemmer 



Særkretser/regioner 

• Egne juridiske rettssubjekter 

• Opprettelse: 

– Opprettes av særforbundet 

– minst 5 lag i kretsen/regionen 

• Nedlegges av særforbundet 



• Særforbundet er arbeidsgiver og følger 
alminnelige arbeidsrettslige regler 

• Generalsekretær arbeider etter instruks fra 
styret 

– Daglig leder 

Ansatte 


