
 
 
 
 
 

      

 

 
 

Særforbund 
Idrettskretser 
      
 

 
Dato: 9. november 2015  

 

 
Bekjentgjøring av nye lovnormer for alle organisasjonsledd i NIF 
 
Idrettstinget 2015 vedtok flere endringer i NIFs lov. En oppdatert lov finnes på Lovdata: 
 
https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2015-06-07-1 
 
NIFs lovhefte vil bli trykket og publisert ultimo desember.  
 
Idrettsstyret har vedtatt nye lovnormer for alle organisasjonsledd der endringene i NIFs 
lov er innarbeidet: 
 
https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/ 
 
For å unngå bruk av utdaterte lovnormer, ber NIF om at organisasjonsleddene ikke lagrer 
lokale kopier av lovnormene på sine egne hjemmesider, men kun publiserer en lenke til 
ovennevnte side.  
 
Organisasjonsleddene er bundet av endringene i NIFs lov og lovnormene, selv om de ennå 
ikke er implementert i egne lover. Lovnormen må derfor implementeres på 
førstkommende årsmøte/ting.  
 
For de av organisasjonsleddene som først har ting/årsmøte ultimo 2016 eller i 2017, bør 
styret så snart som mulig sørge for å implementere lovnormen i egen lov. Det må samtidig 
klart fremgå av loven at den er oppdatert i tråd med ny lovnorm, men ennå ikke formelt 
vedtatt av årsmøte/ting. Dermed sikrer man at organisasjonsleddene ikke følger utdaterte 
bestemmelser i flere år etter at lovendringene har trådt i kraft. Særforbund og 
idrettskretser kan kontakte juridisk avdeling for nærmere veiledning om dette. 
 
Det anbefales for øvrig at alle organisasjonsledd sørger for at egne ting/årsmøter gir 
fullmakt til styret til å implementere fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnormer. 
Organisasjonsleddets egen lov kan dermed oppdateres straks Idrettsstinget eller 
Idrettsstyret vedtar regelendringer.  
 
NIF arbeider for å utvikle en digital løsning som skal gjøre det lettere for 
organisasjonsleddene å implementere lovnormene. 
 

https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2015-06-07-1
https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/


 
 

Det bes om at særforbundene orienterer sine særkretser/regioner om de nye lovnormene, 
og at idrettskretsene orienterer idrettsrådene. NIF vil utarbeide et eget informasjonsskriv 
til idrettslagene. I orienteringen til idrettsråd og særkretser/regioner, bes det om at det 
påminnes om at eventuelle organisatoriske/juridiske spørsmål rettes følgende tjenestevei: 
 

- idrettslag og idrettsråd retter spørsmål til idrettskretsene 
- særkretser/regioner retter spørsmål til særforbundene 
- idrettskretser og særforbund retter spørsmål til NIF 

 
 
Alle spørsmål knyttet til lovnormene eller NIFs regelverk kan rettes til juridisk avdeling på 
epostadressen lovsaker@idrettsforbundet.no  
 
 
Med vennlig hilsen 
  
 
Henriette Hillestad Thune       Tord Jordet   
juridisk sjef         advokat  
  
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent i NIF og har derfor ingen underskrift 
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