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1 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2022 
 
Fredag 29.04.22.   
Ankomst delegater 
Kretsledermøte 
Kl. 15.00 – 18.00 Åpent forum 
Kl. 19.00  Avreise til Fjogstad-Hus Turnarena 
   Turnshow og servering av Tapas 
Kl. 23.00  Retur til Clarion Hotel Air 
 
Lørdag 30.04.22   
Kl. 10.00 – 18.00 Tingforhandlinger 
Kl. 20.00  Tingmiddag på Clarion Hotel Air 
 
Søndag 01.05.22   
Kl. 10.00 – 15.00 Tingforhandlinger 
 
 
Vi gjør oppmerksom på at fullmakter ble bekreftet gjennom påmeldingen. 

 
 



 
 
 
 

 	
 

 
 
 
 

2 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

SAKSLISTE FORBUNDSTING 2022 
 
Åpning og hilsningstaler 
SAK 1  Godkjenning av fremmøtte representanter 
 
SAK 2  a)  Godkjenning av innkallingen 

 b)  Godkjenning av sakslisten 
 c)  Godkjenning av forretningsorden 

 
SAK 3  Konstituering: 
  Valg av dirigenter 
  Valg av sekretærer 
  Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen 
  Valg av minst 2 representanter til redaksjonskomité 
  Valg av minst 2 personer til reiseutgiftsfordelingskomité 
  Valg av minst 3 representanter til tellekorps 
 
SAK 4  Behandle årsberetninger for 2020 og 2021 (Årbok/Beretning) 

SAK 5  Behandle styrets økonomiske beretninger og reviderte regnskaper 

SAK 6 A  Behandle innkomne lovforslag:  

Sak 6A - 2  Lovforslag fra Asker Turnforening   

SAK 6 B  Behandle innkomne forslag: 

Sak 6 B-1  Forslag fra Oslo Turnforening 

Sak 6 B-2  Forslag fra Oslo Turnforening 

SAK 7 A  Fastsette forbundsavgift 

SAK 7 B  Fastsette konkurranselisens 
SAK 7 C  Fastsette trenerlisens 

SAK 8 A  Behandle Strategisk plan 2022 - 2024 

SAK 8 B  Behandle budsjett 2023 og 2024 

SAK 9  Engasjere statsautorisert revisor 

SAK 10  Valg 
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SAK 2 A) GODKJENNING AV INNKALLINGEN 
Møtet har blitt bekjentgjort på forbundets nettsider og gjennom utsending av e-post til alle lag innen frist 
angitt i NGTFs lov § 14 (2) 
 
Forbundsstyrets forslag: 
Innkallingen godkjennes. 
 
 

SAK 2 B) GODKJENNING AV SAKSLISTEN 
Forbundsstyret har behandlet de saker som har kommet inn innen fristen, og aktuelle forbundstingsaker 
legges fram til behandling. Saker som naturlig hører inn under styrets normale arbeid og ansvar har blitt 
håndtert direkte i styremøter og protokollert der. 
 
Forbundsstyrets forslag: 
Sakslisten godkjennes. 
 
 
SAK 2 C) GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN 
 
Forbundsstyrets forslag til forretningsorden: 
 
1. Møtene ledes av de valgte dirigentene som fordeler arbeidet seg imellom. 
2. Protokollen føres av de valgte sekretærene som fordeler arbeidet seg imellom. 
3. Ingen representanter kan gis ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 
 Med unntak for innlederen, settes taletiden til:  
  5 minutter første gang, 
  3 minutter andre gang og 
  2 minutter tredje gang. 
 

Det er adgang til å foreslå at taletiden ytterligere begrenses, likeledes er det adgang til å foreslå 
strek. 

4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid. 
5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og inneholde forslagstillerens navn og 

organisasjonstilhørighet. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Tidligere forslag kan 
ikke trekkes tilbake etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. 

6. Forslag utenom de på sakslisten oppførte saker behandles i henhold til lovens  
§ 14, punkt 5.  

7. Med unntak for lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall. 
8. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og imot. 
9. Ansatte og gjester gis talerett i saker som angår dem. 
 
Forbundsstyrets forslag: 
Forretningsorden godkjennes. 
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SAK 3  KONSTITUERING 
Valg av dirigenter 
Forbundsstyret foreslår Brit Øiesvold og Rune Reinertsen 
 
Valg av sekretærer 
Forbundsstyret foreslår NGTFs administrasjon 
 
 
Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen 
 
 
Valg av minst 2 representanter til redaksjonskomité 
 
 
Valg av minst 2 personer til reiseutgiftsfordelingskomité 
Forbundsstyret foreslår NGTFs administrasjon 
 
Valg av minst 3 representanter til tellekorps 
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SAK 4  BEHANDLE ÅRSBERETNINGER FOR 2020 og 2021 
 
Se Årbok 2020-2021, fra side 8 til 64 
 
Forbundsstyrets forslag: 
Årsberetningene for 2020 og 2021 godkjennes. 
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SAK 5  BEHANDLE STYRETS ØKONOMISKE BERETNINGER OG 
REVIDERTE REGNSKAPER 
 
Se Årbok 2020-2021 fra side 76 og utover. 
 
Forbundsstyrets forslag: 
Styrets økonomiske beretninger og reviderte regnskaper for 2020 og 2021 godkjennes. 
 
  



 
 
 
 

 	
 

 
 
 
 

7 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

SAK 6A  BEHANDLE INNKOMNE LOVFORSLAG 
 
6A-1 Lovtekst for NGTF bygget på ny lovnorm 
 
Idrettsstyret vedtok nye lovnormer for særforbund 16.11.2021. Alle særforbund må følge det minimum som 
ligger i lovnormene allerede fra den dato de er vedtatt. NGTFs lov vedtatt på tinget i 2020 fulgte i all 
hovedsak daværende lovnorm, slik at de endringer som nå er foretatt i den nye lovnormen vil være enkle å 
innarbeide i NGTFs lov. 
 
Den nye lovnormen benytter mange henvisninger til NIFs lov, noe som gjør det enklere for framtidige 
lovreguleringer også for NGTF. Ved å beholde henvisningene vil man til enhver tid ha en gyldig lov på alle 
de punkter hvor dette er gjort. 
 
Teksten i denne saken er bygget opp med tre deler: 
Del 1: Forslag til ny lovtekst for NGTF bygget på ny lovnorm 
 
Del 2. NGTFs lov pr. 12.09.20. 
 
Del 3: Aktuelle paragrafer i NIFs lov som det henvises til i forslaget til ny lov for NGTF.  
 
Lovnormen for særforbund og forklaring fra NIF på endringene i lovnormen ligger på idrettsforbundets 
nettsider. https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/for-sarforbund/ 
  
 
Forbundsstyrets forslag: 
Forbundsstyret foreslår at lov for NGTF vedtas som foreslått i Del 1. 
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Del 1: Forslag til ny lovtekst for NGTF bygget på ny lovnorm 
 
LOV FOR NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND (NGTF) 
 
NGTF ble stiftet 25. mai 1890 
Siste lovendring vedtatt 30.04.22 
 
 
 
§ 1  Formål 
 

Norges Gymnastikk- og turnforbunds (NGTF) formål er å fremme gymnastikk- og turnidrettene i 
Norge, og representere idrettene internasjonalt. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, 
lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, 
helse og ærlighet. 

 
§ 2  Organisasjon 
 
 
(2)  NGTF er medlem av NIF, European Gymnastics, Federation Internationale de Gymnastique (FIG) 

og Internationaler Rhönradturnverband (IRV) og skal følge deres respektive regelverk og vedtak. 
NIFs lov gjelder for NGTF uavhengig av hva som måtte stå i NGTFs egen lov. 

 
(3)  Opptak av nye idretter samt endring av særforbundets navn, må godkjennes av Idrettsstyret.  
 
 
(1)  Særforbundet er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer gymnastikk- og turnidrettene 

og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 
Særforbundet kan organisere idrettslagene i særkretser/regioner. 

 
(2)  Særforbundet er medlem av NIF og European Gymnastics, Federation Internationale de 

Gymnastique (FIG) og Internationaler Rhönradturnverband (IRV). 
 
(3) For regler om særforbundets plikt til å overholde NIFs regelverk og vedtak gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 

2-3. 
 
(4)  For regler om opptak av nye idretter samt endring av særforbundets navn, gjelder NIFs lov § 6-3.  
 
§ 3  Oppgaver og myndighet  
 

For regler om særforbundets oppgaver og myndighet, gjelder NIFs lov §§ 6-2, samt NIFs lov §§ 2-2 
og 2-3.  

 
§ 4 Medlemskap, kontingent og avgifter 
 
(1)  Idrettslag som organiserer NGTFs aktiviteter og er medlem av NIF, kan søke om å bli medlem i 

særforbundet.   
 
(2)  Søknad om medlemskap sendes særforbundet via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte.  
 
(3) Særforbundet kan fastsette kontingent og avgifter. 
 
(4)  Skyldig kontingent eller avgifter fastsatt av særforbundstinget medfører tap av møterett, stemmerett 

og forslagsrett til og på særforbundstinget.  
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(5)  Forbundsstyret kan frata idrettslag medlemskapet i særforbundet dersom laget skylder kontingent 
eller avgift, ikke overholder NIFs eller særforbundets regelverk eller vedtak, eller på annen måte 
vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser.  

 
§ 5 Kjønnsfordeling  
 

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til Idrettstinget, gjelder NIFs 
lov § 2-4. 

 
§ 6  Regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett mv. 
 

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder § 12 og NIFs lov §§ 2-5, 2-6, 
2-7.  

 
§ 7  Inhabilitet  
 

For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.   
 
§ 8  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
 

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov §§ 2-9  
og 6-6 (5). 

 
§ 9  Refusjon av utgifter og godtgjørelse  
 

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10. 
 
§ 10  Regnskaps- og revisjon mv.  
 

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14. 
 

§ 11  Særforbundstinget 
 

NGTFs høyeste myndighet er forbundstinget som avholdes annethvert år i tidsrommet april/mai. 
 

(1) Ordinært og ekstraordinært forbundsting gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov §§ 2-
15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20. 
 

 
§ 12  Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett  

(1)  Forslagsrett til NGTFs forbundsting: 
a)  Forbundsstyret 
b)  Et representasjonsberettiget organisasjonsledd 
c)  Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde 
 

(2) Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på særforbundstinget:  
a) Forbundsstyret 
b) En representant fra hver krets 
c) Representanter fra lagene etter følgende skala: 

For medlemstall til og med 300,   1 representant 
For medlemstall fra 301 t.o.m. 1000,  2 representanter 
For medlemstall over 1000,   3 representanter 
 
3 er det høyeste antall representanter noe lag kan møte med. 
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 Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller 
oppnevnt av styret.  

  
Representasjon beregnes etter det samlede antall medlemmer fra foregående år og 
meddeles organisasjonen samtidig med innkallingen til NGTFs forbundsting.   
 
For representasjonsrett for idrettslag, gjelder NIFs lov § 10-3 (1). 
 
Særforbundsstyret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes 
av særforbundet. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 
 

(3) Møterett, talerett og forslagsrett på særforbundstinget i saker som ligger innenfor 
utvalgets/komiteens arbeidsområde: 
a) Kontrollutvalgets medlemmer 
b) Valgkomiteens medlemmer 
c) Lovutvalgets medlemmer 
d) Ledere i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er 

forhindret fra å møte 
e) Leder i fondsstyret 
f) Leder eller nestleder for Norges Kvinnelige Gymnastikkveteraner 
g) Leder eller nestleder for Norges Turnveteraner 

 
(4) Møterett og talerett på særforbundstinget:  

a)  Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde 
b)  Forbundets generalsekretær 
c)  Representant fra NIF  

  
§ 13  Særforbundstingets oppgaver 
 

Særforbundsstingets oppgaver:  
1. Godkjenne de fremmøtte representantene 
2. Velge dirigenter 
3. Velge protokollførere 
4. Velge to representanter til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne forretningsorden 
6. Godkjenne innkallingen 
7. Godkjenne saklisten 
8. Behandle beretning for særforbundet, herunder beretninger fra tingvalgte organer 
9. Behandle  

a) særforbundets regnskap 
b) styrets økonomiske beretning 
c) kontrollutvalgets beretning 
d) revisors beretning 

10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste 
11. Fastsette kontingent 
12. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 
13. Engasjere revisor til å revidere særforbundets regnskap 
14. Foreta følgende valg: 

a) Forbundsstyre med president, 1 visepresident, 5 styremedlemmer og 1 varamedlem 
b) Kontrollutvalg med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 
c) Lovkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 
d) Fondsstyre med leder, 2 medlemmer og 3 varamedlemmer. Ett medlem skal være 

representant fra kontrollutvalget. 
e) Representanter til Idrettstinget og møter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet 

eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 
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f) Valgkomité med leder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer 
 

President / ledere og visepresident velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter 
velges varamedlemmene samlet. Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølge i forhold til stemmetall.  

 
For regler om stemmegivningen på særforbundstinget, gjelder NIFs lov § 2-21. 

 
§ 14  Særforbundets styre 
 
(1) Forbundet ledes og forpliktes av styret, som representerer NGTF utad.  
 
(2) Styret er forbundets høyeste myndighet mellom forbundstingene, men visse beslutninger kan kun 

vedtas av forbundstinget iht. § 17 og NIFs lov §§ 2-22,  
jf. 6-6 (5). 

 
  (3)  Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av særforbundets virksomhet hører under 

styret. Styret skal blant annet sørge for: 
- at forbundets formål ivaretas  
- forsvarlig organisering av forbundets virksomhet og økonomistyring 
- at beslutninger fattes i samsvar med NIFs regelverk og vedtak, forbundets lov og 

forbundstingets vedtak.  
 

(4)  Styret skal føre tilsyn med forbundets virksomhet og ev. daglig ledelse, og kan fastsette 
instruks for generalsekretæren.  

 
(5)  Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, 

og utarbeide mandat/instruks for disse.  
 
(6)  Styret skal oppnevne representanter til Idrettstinget dersom forbundstinget ikke har valgt 

representanter.  
 
(7)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst minst to tyremedlemmer forlanger 

det. 
 
§ 15   Kontrollutvalg, valgkomité og lovkomité 
 
(1)  For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12. 
 
(2)  For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18. 
 
(3) Lovkomiteen arbeider etter mandat vedtatt av forbundsstyret. 
 
§ 16  Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff 
 
h) For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff, gjelder NIFs regelverk (NIFs lov kap. 11, 

NIFs lov kap. 12 og Antidopingregelverk) og NGTFs sanksjonsreglement for brudd på Idrettens 
barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett. 
 

§ 17  Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet 
 

For regler om avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet, gjelder NIFs lov kapittel 
13. 

 
§ 18  Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter 
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For regler om markeds-, medie- og arrangementsrettigheter, gjelder NIFs lov kapittel 14  
 
§ 19  Lovendring 
 

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.  
 
 
§ 20  Oppløsning, utmelding mv. 
 

For regler om oppløsning, utmelding mv., gjelder NIFs lov § 6-6. 
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Del 2: GJELDENDE LOV FOR NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND 
 
 
I: INNLEDENDE BESTEMMELSER  
NGTF ble stiftet 25. mai 1890 
Siste lovendring vedtatt 12.09.20 
 

§ 1  Formål 
 
(1) Norges Gymnastikk- og Turnforbunds (NGTFs) formål er å fremme gymnastikk- og turnidrettene i 

Norge, og representere idrettene internasjonalt. 
 
(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på 

grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 

§ 2  Organisasjon 
 
(1)  NGTF er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer gymnastikk- og turnidrettene og som 

er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Særforbundet 
kan organisere idrettslagene i særkretser/regioner. 

 
(2)  NGTF er medlem av NIF, European Gymnastics, Federation Internationale de Gymnastique (FIG) 

og Internationaler Rhönradturnverband (IRV) og skal følge deres respektive regelverk og vedtak. 
NIFs lov gjelder for NGTF uavhengig av hva som måtte stå i NGTFs egen lov. 

 
(3)  Opptak av nye idretter samt endring av særforbundets navn, må godkjennes av Idrettsstyret.  
 

§ 3  Oppgaver og myndighet  
 
(1)  NGTF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav 

og utfordringer særidrettens medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.  
 
(2)  NGTF er et selvstendig rettssubjekt og ansvarlig for egen virksomhet. NGTF er den høyeste faglige 

myndighet på sine idretters område. Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter 
vedkommende særidrett med følgende unntak:  
a) spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener, 
b) spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener, 
c) økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i). Dette er ikke til hinder for at 

særforbundene selv iverksetter kontrollrutiner, 
d) internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j). 

 
(3)  Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av 

NGTF.  
 

§ 4 Medlemskap, kontingent og avgifter 
 
(1)  Idrettslag som organiserer NGTFs aktiviteter og er medlem av NIF, kan søke om å bli medlem i 

NGTF.   
 
(2)  Søknad om medlemskap sendes NGTF via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte.  
 
(3)  NGTF kan fastsette kontingent og avgifter. 
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(4)  Skyldig kontingent eller avgifter fastsatt av særforbundstinget medfører tap av møterett, stemmerett 

og forslagsrett til og på særforbundstinget.  
 
(5)  Forbundsstyret kan frata idrettslag medlemskapet i særforbundet dersom laget skylder kontingent 

eller avgift, ikke overholder NIFs eller særforbundets regelverk eller vedtak, eller på annen måte 
vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser.  

 
II: TILLITSVALGTE  
§ 5 Kjønnsfordeling  
(1)  NGTF skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og 

representasjon til særforbundstinget. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved 
representasjon til Idrettstinget, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være 
forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning 
av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen 
gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved 
beregningen av kjønnsfordelingen.  

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én 
måned etter tinget sende ut innkalling til ekstraordinært ting der nytt valg foretas. Eksisterende 
medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er 
valgt/oppnevnt. 

(3)  Ved representasjon må den delegasjon som møter oppfylle bestemmelsen, hvis ikke skal antallet 
representanter i den fremmøtte delegasjonen reduseres slik at den oppfyller bestemmelsen. Tinget 
kan likevel godkjenne den fremmøtte delegasjonen dersom det foreligger uforutsette forhold utenfor 
organisasjonsleddets kontroll. 

(4)  Idrettsstyret kan pålegge særforbundet å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt ting eller 
foreta ny oppnevning. 

(5)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et 
valg/oppnevning.  

 

§ 6  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker  
(1)  Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som: 

a) utfører lønnet arbeid for et organisasjonsledd tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller  
b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra et organisasjonsledd i løpet av et kalenderår.  

(2)  En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i 
organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i et 
organisasjonsledd, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før 
ansettelsesforholdet er opphørt.  

(3)  En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller 
ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant 
som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.   

(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å utpeke 
ansattrepresentant til organisasjonsleddets styre.  

(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt eller 
oppnevnt.  

(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 
valg/oppnevning.  

 

§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med 
tilknytning til et organisasjonsledd 
(1)  En person som har en økonomisk særinteresse i driften av et organisasjonsledd som overstiger 1 G 

i løpet av kalenderåret er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité innen særforbundet eller NIF. Det 
samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person 
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som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for 
styremedlem oppnevnt av et organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik økonomisk særinteresse, 
styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før 
ansettelsesforholdet mv. er opphørt.  

(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som 
representant til ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller 
oppnevnes representant som har en tilsvarende tilknytning til det organisasjonsleddet 
representasjonen skjer. 

(3)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller 
oppnevnt. 

(4)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 
valg/oppnevning.  

 

§ 8  Inhabilitet  
(1)  En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i særforbundet 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 opp- eller  

nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken, 
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer  
med en part, 
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i  
et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

(2)  Likeså er vedkommende 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 en 
part.  

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 
særforbundet.  

(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte 
representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke 
vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.  

(5)  Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter 
seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem 
deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan 
ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre 
organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende 
medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende 
inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og 
delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.  

(7)  I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det 
og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal 
vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.  

 

§ 9  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
(1)  Styrer, komiteer og utvalg i særforbundet er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. 

Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme 
avgjørende.  

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir 
sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle 
medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med 
hverandre.  
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(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for NGTFs 
medlemmer/tilsluttede organisasjonsledd, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte 
sak. 

 

§ 10  Refusjon av utgifter. Godtgjørelse  
(1)  Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i 

forbindelse med utførelsen av vervet.  
(2)  Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  
(3)  Godtgjørelse til styret og generalsekretær/daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og 

regnskap.  
 
III: ØKONOMI 
 
§ 11  Regnskaps- og revisjonsplikt mv.  
(1)  NGTF er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som fastsettes senest 

seks måneder etter regnskapsårets slutt. Idrettsstyret kan sette en tidligere frist. Årsregnskapet skal 
undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom særforbundet har generalsekretær/daglig leder, 
skal også vedkommende undertegne. 

 
(2)  NGTF skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om det ikke 

er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning.  
 
(3)  Bankkonti skal være knyttet til NGTF, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle 

utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap. 
 
(4)  NGTF skal ha underslagsforsikring. 
 

§ 12 Budsjett  
(1)  På NGTFs forbundsting skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt. 
(2)  Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av 

positiv egenkapital. 
(3)  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 
 

§ 13  Utlån og garanti 
NGTF 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. 
NGTF kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra NGTF og beslutning fra Idrettsstyret. 
 
IV: TING, STYRE, UTVALG MV.  
 
§ 14  NGTFs forbundsting 
(1)  NGTFs høyeste myndighet er forbundstinget som avholdes annethvert år i tidsrommet april/mai.  
 
(2)  NGTFs forbundsting innkalles av styret med minst to måneders varsel til de organisasjonsledd som 

har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 
NGTFs internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli 
gjort tilgjengelig senest to uker før tinget. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til 
styret senest fire uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med 
forslag til NGTFs forbundsting må være gjort tilgjengelig senest to uker før tinget. 

(3)  Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling og 
godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.  
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(4)  NGTFs forbundsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 
 
(5)  På NGTFs forbundsting kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er 

oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 
av de stemmeberettigede representantene vedtar det ved godkjenning av saklisten. 

 

§ 15  Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett  
(1)  Forslagsrett til NGTFs forbundsting: 
a)  Forbundsstyret. 
b)  Et representasjonsberettiget organisasjonsledd. 
c)  Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 
 
(2)  Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på særforbundstinget:  

d) Forbundsstyret. 
e) En representant fra hver krets 

c) Representanter fra lagene etter følgende skala: 
For medlemstall til og med 300,   1 representant 
For medlemstall fra 301 t.o.m. 1000,  2 representanter 
For medlemstall over 1000,   3 representanter 

 
3 er det høyeste antall representanter noe lag kan møte med. 

 
Representasjon beregnes etter det samlede antall medlemmer fra foregående år og meddeles 
organisasjonen samtidig med innkallingen til NGTFs forbundsting.  
  
Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret.  
 
NGTFs forbundsstyre fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av NGTF. 
Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 
 
(3)  Møterett, talerett og forslagsrett på NGTFs forbundsting i saker som ligger innenfor 

utvalgets/komiteens arbeidsområde: 
i) Kontrollutvalgets medlemmer. 
j) Valgkomiteens medlemmer. 
Leder i fondsstyret. 
k) Lovutvalgets medlemmer. 
l) Leder i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er 

forhindret fra å møte. 
m) Leder eller nestleder for Norges Kvinnelige Gymnastikkveteraner. 
n) Leder eller nestleder for Norges Turnveteraner. 

 
(4)  Møterett og talerett på forbundstinget:  
a)  Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 
b)  Forbundets generalsekretær. 
c)  Representant fra NIF.  
(5)  For å ha stemmerett, være valgbar til tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som 

representant til Idrettstinget, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av et 
idrettslag som er medlem i NGTF i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til 
idrettslaget.  

(6)  En person kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i et særforbund: medlem av styret, 
valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. Person med slikt verv 
kan ikke møte på NGTFs forbundsting som representant for et annet organisasjonsledd. 
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§ 16  Ledelse av NGTFs forbundsting 
Tinget ledes av valgte dirigenter. Verken dirigent eller protokollfører behøver å være valgt/oppnevnt 
representant.  
  

§ 17  Forbundstingets oppgaver 
NGTFs forbundssting skal:  

15. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
16. Velge dirigenter. 
17. Velge protokollførere. 
18. Velge to representanter til å underskrive protokollen. 
19. Godkjenne innkallingen. 
20. Godkjenne saklisten. 
21. Godkjenne forretningsorden. 
22. Behandle beretning for særforbundet, herunder beretninger fra tingvalgte organer. 
23. Behandle NGTFs regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning, revisors 

beretning og kontrollutvalgets beretning. 
24. Behandle forslag og saker. 
25. Fastsette kontingent. 
26. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 
27. Engasjere revisor til å revidere NGTFs regnskap. 
28. Foreta følgende valg: 

a) Forbundsstyre med president, 1 visepresident, 5 styremedlemmer og 1 varamedlem. 
b) Kontrollutvalg med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. 
c) LOVUTVALG VAR UTEGLEMT, MÅ INN I NY LOV. 
d) Fondsstyre med leder, 2 medlemmer og 3 varamedlemmer. Ett medlem skal være 

representant fra kontrollutvalget.  
e) Representanter til Idrettstinget og møter i de organisasjoner NGTF er tilsluttet eller gi 

styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
f) Valgkomité med leder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. 

 
President / ledere og visepresident velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet. Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølge i forhold til stemmetall.   
 
I tillegg til de valg som foretas i henhold til § 17.14 pkt. a, består styret i tillegg av en representant for de 
ansatte i NGTF, valgt av og blant de ansatte. Vedkommende har personlig varamedlem. 
 
Styret skal ha minst ett styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år. 
 

§ 18 Stemmegivning på NGTFs ting 
(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan 
stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke 
stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater 
enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  

(3)  Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, 
foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

(4)  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig 
mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn 
halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne 
avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres 
valget ved loddtrekning.  
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§ 19  Ekstraordinært forbundsting 
(1)  Ekstraordinært forbundsting innkalles av styret med minst 2 ukers frist etter: 
 

29. Vedtak av Forbundsstyret eller NGTFs ting. 
30. Vedtak av Idrettsstyret eller Idrettstinget. 
a) Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste forbundsting representerte ¼ av de 

stemmeberettigede representanter.   
(2)  Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig 

på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen. 
(3)  Et ekstraordinært forbundsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.  
 
(4)  Et ekstraordinært forbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i 

kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære forbundstinget.  
 
(5)  Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv. under godkjenning 

av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære tinget er lovlig innkalt og om det er 
saker som ikke kan behandles. 

 

§ 20  Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller 
betydelig omfang 
Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter, eller betydelig omfang i forhold til forbundets 
størrelse eller virksomhet må vedtas på tinget. Slike disposisjoner må fattes med 2/3 flertall, dersom 1/3 av 
de stemmeberettigete krever det.  
 

§ 21  NGTFs forbundsstyre 
(1)  Forbundet ledes og forpliktes av styret som er NGTFs høyeste myndighet mellom tingene.  
 
(2)  Styret skal: 

a) Iverksette forbundstingets og NIFs vedtak og bestemmelser. 
b) Forestå NGTFs daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens faglige 

myndighet. 
c) Påse at NGTFs 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 NGTF har en 
tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig 
økonomistyring. 

d) Arbeide med saker som er nevnt i § 3. 
e) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner påkrevet, 

samt utarbeide mandat/instruks for disse. 
f) Oppnevne representanter til Idrettstinget dersom NGTFs forbundsting ikke har valgt 

representanter. 
 
(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to styremedlemmer forlanger det. 
 

§ 22  Kontrollutvalg 
(1)   Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  

a) Påse at NGTFs virksomhet drives i samsvar med forbundets og   
            overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

b) Ha et særlig fokus på at NGTF har forsvarlig forvaltning og    
        økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak,           
      bevilgninger og økonomiske rammer.  

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på tinget, og avgi en  
            uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  
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d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til tinget,  
ha minst et årlig møte med revisor, og ved behov engasjere revisor for å utføre de 
revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.  

e)        Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks. 
 
(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser 

nødvendig for å utføre sine oppgaver.  
 

§ 23     Valgkomité  
Valgkomiteen velges på NGTFs forbundsting på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem 
innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. Medlem av valgkomité som selv 
blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler 
valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.  
 

§ 24  Lovkomité 
Lovkomitéen skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som forbundsstyret 
forelegger. Lovkomitéen kan også selv fremkomme med forslag. 
 

§ 25  Fondsstyre 
Fondsstyret arbeider etter vedtatte statutter for NGTFs fond. 
 
V: ØVRIGE BESTEMMELSER 
 
§ 26  Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og 
konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker 
(1) For alminnelige disiplinærforføyninger og sanksjoner gjelder NIFs regelverk.  
(2) For straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs regelverk. 
 
§ 27  Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet 
Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13  
 
§ 28  Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter 
Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.  
 
§ 29  Lovendring 
(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre 

endringene kjent i organisasjonen så snart de er vedtatt av styret.  
  
(2)  Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært særforbundsting etter å ha 

vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
Endringene trer i kraft straks, med mindre tinget vedtar noe annet. Dersom tinget vedtar 
lovendringer, sendes protokollen til Idrettsstyret. Ved eventuell motstrid mellom særforbundets 
regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettsstyret kan, som overordnet 
organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.  

 
(3)  Endringer i §§ 29 og 30 kan ikke vedtas av særforbundet selv med mindre endringene følger av 

NIFs regelverk eller lovnorm. 
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§ 30  Oppløsning – sammenslutning – utmelding  
(1)  Særforbund som ønsker å melde seg ut av NIF, sender melding om dette direkte til Idrettsstyret og 

anses utmeldt 3 måneder etter at Idrettsstyret har mottatt meldingen. 
(2)  Forslag om oppløsning av særforbund må først behandles på ordinært ting. Blir oppløsning vedtatt 

med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært ting som avholdes tidligst tre måneder senere. 
For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.  

(3) Ved utmelding eller tap av medlemskap skal eiendeler opparbeidet som en direkte følge av 
særforbundets medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved oppløsning, eller 
annet opphør, tilfaller særforbundets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av 
Idrettsstyret.  

(4)  Vedtak om sammenslutning med andre særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning til 
dette, fattes med 2/3 flertall på tinget.  

Del 3 Aktuelle paragrafer i NIFs lov 
NIFs lov finnes i sin helhet på idrettsforbundets side https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/ 
 
§ 1-7. Regnskapsår 
Regnskapsåret for NIF og NIFs organisasjonsledd er kalenderåret. 
 
§ 2-2. Organisasjonsleddenes lover, lovnormer og lovendringer 
(1) Organisasjonsledd i NIF skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et 

regelverk som er i samsvar med dette. Organisasjonsleddene plikter å bruke lovnorm fastsatt av 
Idrettsstyret. 

 
(2) Ved endringer i NIFs regelverk, plikter styret i organisasjonsleddet å gjøre eventuelle nødvendige 

endringer i eget regelverk. Endringer skal gjøres kjent i organisasjonen så snart de er vedtatt av styret. 
 
(3) Endringer i et organisasjonsledds egen lov kan bare foretas på årsmøte/ting etter å ha vært oppført på 

saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Endringene trer i kraft straks, med mindre 
årsmøtet/tinget vedtar noe annet. 

 
(4) Dersom årsmøte/ting vedtar lovendringer, sendes protokollen til følgende: 

• Idrettskretser og særforbund, til Idrettsstyret. 
• Særkretser/regioner, til særforbundet. 
• Idrettsråd og idrettslag, til idrettskretsen. 

(5) Ved eventuell motstrid mellom et organisasjonsledds regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk 
foran. Idrettsstyret, særforbund og idrettskretser kan, som overordnede organisasjonsledd, pålegge 
nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. 

 
§ 2-3. NIF og NIFs organisasjonsledd som overordnet myndighet 
(1) Overordnet organisasjonsledd kan kreve alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter fra underordnet 

organisasjonsledd, og foreta de undersøkelser som det overordnede organisasjonsleddet anser 
nødvendig. Tilsvarende gjelder opplysninger, redegjørelser og dokumentasjon vedrørende 
aksjeselskaper heleid av et 
organisasjonsledd. Styret i et organisasjonsledd plikter uoppfordret å sende kopi av mottatte revisorbrev 
til organisasjonsleddets kontrollutvalg og til følgende: 

• Idrettskretser og særforbund, til Idrettsstyret 
• Særkretser/regioner, til særforbundet 
• Idrettsråd og idrettslag, til idrettskretsen 

(2) Overordnet organisasjonsledd kan, når det foreligger særlige grunner, innkalle til ekstraordinære 
årsmøter/ting og møter i underordnet organisasjonsledd. 

(3) Overordnet organisasjonsledd kan, når det foreligger særlige grunner, overta administrasjonen av 
underordnet organisasjonsledd og oppnevne personer til nødvendige tillitsverv. 
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(4) Hvis et organisasjonsledd ikke er i stand til å betjene sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de 
forfaller, skal dette organisasjonsledd umiddelbart meddele situasjonen til overordnet organisasjonsledd. 

 
§ 2-4. Kjønnsfordeling 
(1) NIF og NIFs organisasjonsledd skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, 

komiteer mv. og representasjon til årsmøter/ting. Ved valg/oppnevning og ved representasjon, skal begge 
kjønn være representert. Ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal det velges/oppnevnes minst 
40% fra hvert kjønn, mens det for idrettslag er tilstrekkelig med minst to personer fra hvert kjønn. 
Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke 
med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 

(2) Ved valg/oppnevning til styrer, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen 1 
måned etter årsmøtet/ tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting der nytt valg foretas. 
Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt. 

(3) Ved representasjon må den delegasjon som møter oppfylle bestemmelsen, hvis ikke skal antallet 
representanter i den fremmøtte delegasjonen reduseres slik at den oppfyller bestemmelsen. 
Årsmøtet/tinget kan likevel godkjenne den fremmøtte delegasjonen dersom det foreligger uforutsette 
forhold utenfor organisasjonsleddets kontroll. 

(4) Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt 
årsmøte/ting, jf. § 2-3, eller foreta ny oppnevning. 

(5) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et 
valg/oppnevning. 

 
§ 2-5. Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som 

representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, 
vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til 
idrettslaget. Særforbund kan ha ytterligere valgbarhetskrav i egen lov etter godkjenning fra Idrettsstyret. 

(2) Et medlem som er arbeidstaker i et idrettslag, jf. § 2-6 har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. 
(3) En person kan ikke samtidig innen et organisasjonsledd inneha mer enn ett av følgende verv: medlem av 

styre, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, sanksjonsutvalg, domsutvalg, appellutvalg. Person 
med slikt verv kan ikke møte på organisasjonsleddets årsmøte/ting som representant for et annet 
organisasjonsledd. 

(4) En person kan ikke ha styreverv 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 fordel. 

(5) Forslagsrett på årsmøte/ting: 
a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget. 
b) Styret i et organisasjonsledd har forslagsrett til og på eget årsmøte/ting. 
c) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet 

organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget. 
d) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøte/ting i saker som ligger innenfor 

komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant har forslagsrett på årsmøtet/tinget 
innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde. 

(6) Talerett på årsmøte/ting: 
a) Revisor har talerett på årsmøte/ting i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde 
b) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøte/ting i underordnet 

organisasjonsledd. 
c) NIFs generalsekretær, organisasjonssjefer i idrettskretsene og generalsekretærer i særforbund. 

(7) Både styret og valgkomiteen i særforbund og idrettskretser skal ha minst ett medlem som pr. 31. 
desember det år valget avholdes er under fylte 26 år. 

 
§ 2-6. Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker 
 

(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som: 
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a) utfører lønnet arbeid for et organisasjonsledd tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller 
b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra et organisasjonsledd i løpet av et kalenderår. 
(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i 

organisasjonsleddet eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et lag i en 
idrettslagsallianse er ikke valgbar til verv i øvrige lag i samme idrettslagsallianse. Tillitsvalgt som får 
relevant ansettelse plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før 
ansettelsesforholdet er opphørt. 

(3) En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller 
oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at et organisasjonsledd gir de ansatte rett til å utpeke 
ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre. 

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt. 
(6) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning. 
 
§ 2-7. Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til organisasjonsledd 
(1) En person som har en økonomisk særinteresse i driften av organisasjonsleddet som overstiger 1G i løpet 

av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen organisasjonsleddet eller 
overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en 
juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder 
ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik økonomisk særinteresse, 
styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før 
ansettelsesforholdet er opphørt. En person som er valgt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt 
eller oppnevnt. 

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som 
representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd eller i det 
organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(3) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 
valg/oppnevning. 

 
§ 2-8. Inhabilitet 
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt 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 opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje 

så nær som søsken, 
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part, 
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd 

eller annen juridisk person som er part i saken. 
(2) Likeså er vedkommende 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 en part. 

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme 
organisasjonsledd. 

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte 
representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes 
standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete. 

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg 
mot eller som saken ellers direkte gjelder. 

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. 
Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem 
delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville 
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være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i 
god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør 
varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres 
uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det 
kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv 
forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse. 

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøter i idrettslag. 
 
§ 2-9. Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
(1) Styrer, komiteer og utvalg i organisasjonsledd er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. 

Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. 
(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin 

tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle 
medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med 
hverandre. 

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for organisasjonsleddets 
medlemmer/tilsluttede organisasjonsledd, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. 

 
§ 2-10. Refusjon av utgifter. Godtgjørelse 
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse 

med utførelsen av vervet. 
(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. 
(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 
 
§ 2-11. Regnskaps- og revisjonsplikt mv. 
 
(1) Organisasjonsledd er regnskaps- og revisjonspliktige, og skal utarbeide et årsregnskap som fastsettes 

senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Idrettsstyret kan sette en tidligere frist for de enkelte 
organisasjonsleddene. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom 
organisasjonsleddet har daglig leder, skal også daglig leder undertegne. 

 
(2) Organisasjonsledd skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. NIF, 

særforbund, idrettskretser, og andre organisasjonsledd med en årlig omsetning på fem millioner kroner 
eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke 
er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For øvrige organisasjonsledd som ikke har regnskapsplikt 
etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende: 
a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele 

organisasjonsleddets aktivitet. Dersom organisasjonsleddet er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal 
de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet. 

b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse. 
c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og 

organisasjonsleddets art og omfang tilsier. 
d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en 

trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt. 
 
(3) Bankkonti skal være knyttet til organisasjonsleddet, og skal disponeres av minimum to personer i 

fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap. 
 
(4) Organisasjonsledd skal ha underslagsforsikring. 
 
§ 2-12. Kontrollutvalg 
 

(1) Alle organisasjonsledd skal velge et kontrollutvalg med leder og minst ett medlem. 
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(2) Kontrollutvalget skal kontrollere at styret utfører de oppgaver styret er tillagt etter organisasjonsleddets 

lov. 
(3) Kontrollutvalget avgir beretning til årsmøtet/tinget. Beretningen skal inneholde en beskrivelse av 

kontrollutvalgets arbeid i årsmøte-/tingperioden, samt utvalgets konklusjon på om styret har utført de 
oppgaver det er tillagt etter loven, jf. (2). 

(4) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser 
nødvendig for å utføre sine oppgaver. 

 
(5) Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og kan avgi 

en uttalelse til forslagene dersom utvalget finner det nødvendig. 
 
§ 2-13. Budsjett 
(1) På årsmøte/ting skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. 

Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt. 
(2) Særforbund og idrettskretser skal på tinget fastsette et langtidsbudsjett for det lengste av tingperioden og 

to år. Styret fastsetter årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og gjør disse tilgjengelige 
for organisasjonen. 

(3) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv 
egenkapital. 

 
§ 2-14. Utlån og garanti 
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 søknad fra 
organisasjonsledd og beslutning fra Idrettsstyret. 
 
§ 2-15. Årsmøter/ting 
(1) Årsmøte/ting er organisasjonsleddets høyeste myndighet. Mellom årsmøtene/tingene er styret høyeste 

myndighet. 
 
(2) Årsmøter/ting kan avholdes fysisk, digitalt eller en kombinasjon, der medlemmene/representantene selv 

velger deltakelsesform. Idrettsstyret kan gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av 
årsmøter/ting. 

 
§ 2-16. Innkalling til årsmøte/ting 
 

(1) Årsmøte/ting innkalles med følgende minimumsfrister: 
NIF:    5 måneder 
Idrettskretser:  3 måneder 
Særforbund:   2 måneder 
Øvrige organisasjonsledd: 1 måned 

 
(2) Forslag til årsmøte/ting skal sendes inn senest innen følgende minimumsfrister:  

NIF:    4 måneder 
Idrettskretser:   2 måneder 
Særforbund:   1 måned 
Øvrige organisasjonsledd: 2 uker 

 
(3) Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøte/ting må være gjort 

tilgjengelig innen følgende minimumsfrister: 
NIF og idrettskretser:  1 måned 
Særforbund:   2 uker 
Øvrige organisasjonsledd: 1 uke 
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(4) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet/tinget hhv. under godkjenning av innkalling 
og godkjenning av saklisten, om årsmøtet/tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan 
behandles. 

(5) Innkalling skal skje direkte overfor de representasjonsberettigede. Idrettslag kan innkalle på annen 
forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. 

(6) Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på organisasjonsleddets internettside 
eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige innen 
fristen i tredje ledd. 

 
§ 2-17. Vedtaksførhet for årsmøte/ting - Behandling av saker 

(1) Et årsmøte/ting er vedtaksført med det antall godkjente medlemmer/representanter som møter. 
(2) Årsmøte i idrettslag er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som 

minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan 
det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

(3) På årsmøte/ting kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført 
på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de 
fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten. 

 
§ 2-18. Valgkomité 
Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til 
alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøte/ting. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, 
plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller 
at vedkommende ikke er aktuell for vervet 
§ 2-19. Ekstraordinært årsmøte/ting 

(1) Ekstraordinært årsmøte/ting innkalles av organisasjonsleddets styre etter: 
a) vedtak av organisasjonsleddets styre eller årsmøte/ting, 
b) vedtak av styre/årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, 
c) i tillegg; 

For særforbund og idrettskretser: Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste ting 
representerte 
1/4 av de stemmeberettigede representanter. 
 
For særkrets/ regioner og idrettsråd: Skriftlig krav fra 1/4 av idrettslagene i 
særkretsen/regionen/idrettsrådet. 
 
For idrettslag: Skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer. 
 

(2) Ekstraordinært årsmøte/ting innkalles med minst 2 ukers frist. 
(3) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på 

forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen. 
(4) Ekstraordinært årsmøte/ting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i 

kravet/kravene om innkalling av årsmøtet/tinget. 
(5) For øvrig gjelder bestemmelsene i §§ 2-16 (4), (5), 2-17 (1) og (2) tilsvarende. 

 
§ 2-20. Dirigent/sekretær 
Ting og årsmøte ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt sekretær behøver å være medlem eller 
valgt/oppnevnt representant. Det kan velges flere dirigenter og sekretærer. 
 

(6) Kontrollutvalg i organisasjonsledd som ikke har engasjert revisor, skal foreta regnskapsrevisjon. 
 

(7) Organisasjonsledd kan på eget årsmøte/ting vedta instruks for kontrollutvalget, gi utvalget ytterligere 
oppgaver, og presisere dets oppgaver, forutsatt at dette ikke reduserer utvalgets ansvar og rettigheter 
etter denne bestemmelse, eller på annen måte er uforenlig med utvalgets oppgaver. 
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(8) Idrettsstyret kan gi nærmere bestemmelser om kontrollutvalg i NIFs organisasjonsledd. 
 
§ 2-21. Stemmegivningen 
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig 

flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på 
vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke 
stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn 
det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas 
omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, 
avgjøres valget ved loddtrekning. 

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av 
de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater 
har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det 
foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest 
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 
§ 2-22. Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang 
Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til 
organisasjonsleddets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet/tinget. 
 
§ 6-2. Oppgaver og kompetanse 
(1) Særforbundet er den høyeste faglige myndighet på sin(e) idrett(er)s område. Med faglig myndighet 

menes myndighet i saker som omfatter vedkommende særidrett med følgende unntak: 
a) spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idretter, 
b) spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idretter, 

c) økonomisk kontroll i henhold til § 4-4 i). Dette er ikke til hinder for at særforbundene selv iverksetter 
kontrollrutiner, 

d) internasjonal representasjon i henhold til § 4-4 j). 
 
(2) Særforbundet skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at den imøtekommer de 

krav og utfordringer særidrettens medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller. 
(3) Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent av og underlagt kontroll av 

særforbundet. 
 
 
§ 6-3. Opptak av særforbund, nye idretter og navneendring 
Opptak av særforbund skjer på Idrettstinget, jf. § 3-4 (1) p, etter kriterier fastsatt av Idrettstinget. Opptak av 
nye idretter samt endring av særforbundets navn, må godkjennes av Idrettsstyret. Idrettsstyret avgjør om 
den nye aktiviteten er forenlig med NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan 
særforbundet fremme forslag om opptak av den nye idretten på Idrettstinget. 
 
 
§ 6-6. Utmelding, oppløsning og andre disposisjoner av vesentlig betydning 
(1) Særforbund som ønsker å melde seg ut av NIF, sender melding om dette direkte til Idrettsstyret og anses 

utmeldt 3 måneder etter at Idrettsstyret har mottatt meldingen. 
(2) Forslag om oppløsning av særforbund må først behandles på ordinært ting. Blir oppløsning vedtatt med 

minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært ting som avholdes tidligst tre måneder senere. For at 
oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

(3) Ved utmelding eller tap av medlemskap skal eiendeler opparbeidet som en direkte følge av 
særforbundets medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved oppløsning, eller annet 
opphør, tilfaller særforbundets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret. 
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(4) Vedtak om sammenslutning med andre særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, 
fattes med 2/3 flertall på tinget. 

(5) Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter, eller betydelig omfang i forhold til 
særforbundets størrelse eller virksomhet må vedtas på tinget. Slike disposisjoner må fattes med 2/3 
flertall, dersom 1/3 av de stemmeberettigede krever det. 

 
§ 10-3. Representasjonsrett 
(1) Idrettslag får representasjonsrett i andre organisasjonsledd fra det tidspunkt det har vært medlem av NIF i 

seks måneder og de pålagte forpliktelser er oppfylt. Idrettslaget har da representasjonsrett etter antall 
dokumenterte medlemmer etter seks måneders virksomhet. 

(2) Idrettslaget kan delta i konkurranser etter bestemmelsene i de særforbund laget er medlem av. 
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Sak 6A - 2 Lovforslag fra Asker Turnforening 
 
Asker turnforening foreslår: 
Det foreslås følgende tillegg i NGTFs lovtekst under paragraf 17 punkt 14. (Red.anm: Dette er § 13 i ny lov) 
 
§17 FORBUNDSTINGET OPPGAVER 
14. Foreta følgende valg: 
Nytt punkt: f) Tekniske komiteer med ledere, 4-6 personer i hver komite. 
 
Begrunnelse: 
Retten til medbestemmelse og demokrati står sterkt i norsk kultur og er en viktig bærebjelke i vårt samfunn. I 
tråd med dette er det derfor positivt å lese høringsdokumentet for Strategisk plan NGTF 2022 – 2024 hvor 
det i kapittel 3 står følgende: 
 
«Arbeidet i hele organisasjonen skal preges av demokratiske prosesser som gjenspeiler en ønsket kultur og 
et godt omdømme både internt og eksternt.» 
 
Vi ser det derfor som logisk og riktig at også de tekniske komiteene velges av medlemmene for to år av 
gangen på Forbundstinget.  
Vi mener fordelene er mange: 

- Det styrker demokratiet i forbundet. 
- Det ivaretar NGTFs medlemmers demokratiske rett til å bytte ut deler eller hele komiteen dersom det 

fattes beslutninger som strider mot flertallets interesser. 
- Det gir de tekniske komiteene økt legitimitet når medlemmer er tillitsvalgte, og ikke utpekte. 
- Det gir beslutninger bredere forankring. 
- Maktfordelingen i forbundet styrkes. 
- Det viser at det er Forbundstinget og medlemmene som er øverste myndighet i NGTF. 

 
Forbundsstyret foreslår:  
Forbundsstyret støtter ikke forslaget fra Asker Turnforening.  
 
Begrunnelse: 
Komitéene skal være styrets rådgivende og sakkyndige organ innen den aktuelle gren. Det er derfor viktig at 
disse komiteene består av forbundets beste fagpersoner og at de besitter komplimenter kompetanse. Ofte er 
disse fagpersonene ansatt i klubb, enten som trenere eller som sportslig ledere. Ihht NIFs lov §2-6 (2) er ikke 
en arbeidstaker i et organisasjonsledd valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i organisasjonsleddet eller 
overordnede organisasjonsledd. Dette vil føre til at de tekniske komiteene i NGTF går glipp av mange 
ressurspersoner som kunne vært aktuelle for et slikt verv.  
 
I dag er det opp til klubbene å melde inn aktuelle personer til komiteene. Forbundsstyret, som er demokratisk 
valgt på forbundstinget, oppnevner deretter komitemedlemmer i tråd med «Mandat for tekniske komiteer». 
Her står følgende: «Komitémedlemmene skal ha fagkompetanse og erfaring som er relevant i forhold til 
ansvarsområder og instruks. Ingen lag må ha flertall alene i en komité. Sammensetningen av komitéen bør 
gjenspeile grenens geografiske utbredelse i Norge. Der hvor det er naturlig bør begge kjønn være 
representert i komitéen.» Dette mandatet sikrer bred forankring i beslutninger.  
 
Dersom det er medlemmer i en komite som av en eller annen årsak bør erstattes kreves det ekstraordinært 
ting dersom medlemmene er valgt på forbundstinget. Når medlemmene er oppnevnt av forbundsstyret kan 
medlemmene skiftes ut også mellom tingene, noe som gir større handlingsrom og fleksibilitet.  
Fagkomiteer er uten politisk ansvar, og bør derfor heller ikke måtte velges av NGTFs høyeste politiske 
organ.  
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SAK 6 B BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG 
 
Sak 6B-1 Forslag fra Oslo Turnforening 
 
Anbefaling om videre utvikling av komiteer 
 
Som klubb er vi direkte involvert i tre konkurransegrener, turn kvinner, turn menn og troppsgymnastikk, med 
mange hundre, yngre utøvere som trener og gledes over aktivitetstilbudet ukentlig. I dag har vi over to 
hundre aktive som utøver konkurranseidrett i vårt forbund. Videre har vi over 30 trenere på konkurransenivå 
og dommere på flere nivåer i de samme grenene. Skal vi følge opp våre utøvere, trenere og dommere samt 
bidra til å utvikle aktiviteten videre, er vi avhengig av et godt samarbeid med andre klubber og forbundets 
tekniske komiteer. 
Det legges ned mye godt og riktig arbeid innen forbundets tekniske komiteer. Vi opplever daglig at det 
arbeidet som utøves av forbundets komiteer, administrasjon og landslagssjefer for vår aktivitet er viktig. Vi 
ser samtidig at komiteene har utviklet seg ulikt over tid med ulike tilpasninger.  
 
Vårt forslag er dermed en anbefaling om videre utvikling av komiteer, dialog og samhandling med klubbene 
– slik at samarbeid utvikles ytterligere. Dette gjelder for alle grener.  
 
Forslaget må sees i sammenheng med at satsing på konkurranseidrett, nå mer enn før, innebærer at 
foreninger har flere faste ansatte trenere og administrasjon som følger opp aktiviteten. Det skjer mer rundt 
landslag, utviklingsmiljøer, rekruttering og andre faglige aktiviteter, i et raskere tempo og med mer 
informasjon enn tidligere år. Det er også en viktig erkjennelse at mange prosesser skjer, og må skje, i det 
stadig raskere tempo enn tidligere. Dermed bør også komiteenes sammensetninger og arbeidsmetodikk 
utvikles i tråd med klubbenes og utøvernes behov. 
 
Forslag: 
Forbundstinget henstiller forbundsstyret å vurdere videreutvikling av de tekniske komiteer, ut fra følgende 
innspill: 

- Komiteenes fremtidige mandat må ta utgangspunkt i både forbundets, klubbenes og utøvernes 
samlede behov for utvikling og oppfølging av utøvere, trenere og dommere. 

- Komiteene bør ha trenerrepresentasjon fra klubber hvor aktiviteten utøves. 

- Komiteene bør ha utøverrepresentasjon – spesielt i spørsmål omkring landslagsmiljøer. Det kan 
være aktive utøvere eller utøvere som nylig har avsluttet aktiv konkurranseidrett. 

- Komiteenes arbeid bør i stor grad være «rådgivende» i beslutningsspørsmål. Dette spesielt hvor det 
er naturlig at landslagssjef eller administrasjonen er prosessdrivere. 

- Det ønskes at komiteene i større grad praktiserer verdiene inkludering og åpenhet – gjennom 
informasjonsdeling, dialog og samhandling med klubbene, og forøvrig utøve sitt arbeid på en mest 
mulig transparent måte. 

- Det ønskes flere «åpne møter» slik at det utvikles arenaer for informasjonsdeling, kunnskapsbygging 
og inkludering av klubbenes ressurser.  

- I tråd med de endringer som er gjennomført i NGTFs administrasjon med avdelingsstruktur, ser vi 
det som naturlig at det også kan være behov for en endring i komiteer og arbeidsgrupper. 
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Forbundsstyret foreslår: 
Forbundsstyret er positive til forslaget fra Oslo Turnforening om å videreutvikle de tekniske komiteene, og tar 
innspillene med seg i det videre arbeidet. 
 
Begrunnelse: 
Verden rundt oss er i stadig endring, noe som gjør at forbundet også trenger fornyelse om vi skal henge med 
i tiden. Det er gjort mange grep i organisasjonen de siste årene, og komiteene bør også sees på med nye 
øyne. I mandatet til de tekniske komiteene står det at de skal holde seg à jour med utviklingen innen sitt 
fagområde. Dette tar forbundsstyret med seg videre.  
 
 
 

Sak 6B-2 Forslag fra Oslo Turnforening 
 
Forutsigbarhet på satsingsområder og fireårige budsjetter 
 
Oslo Turnforening erfarer at å drive toppidrett krever ekstra mye kostnader. Det innebærer langsiktighet i 
egen økonomiplanlegging, men også at forbund bidrar med forutsigbarhet om økonomi til landslag- og 
toppidrettssatsing. OL går i 4 -års sykluser og det er viktig å ha forutsigbarhet rundt satsning mot dem.  
Utkastet til strategisk plan for konkurranse, sier; «NGTFs konkurranseaktiviteter skal preges av høy kvalitet 
som sikrer stor deltakelse og gode prestasjoner der gymnastene gis mulighet til å nå sitt potensiale både i 
toppidrett og på lavere nivå.» Handlingsplanen for turn menn fremhever målsettinger om finaleplass i OL 
2024, samt å kvalifisere utøvere til finaler i internasjonale mesterskap med mer. For turn kvinner skal Norge 
delta med gymnast i OL 2024 og oppnå finaleplasser i World Cup. Innen troppsgymnastikk er det EM-gull i 
TeamGym, som er overordnet mål. Rytmisk gymnastikk skal også delta i OL og bli topp-16 under EM i 2024. 
Vi forstår at forbundets økonomi ikke strekker til slik at alle grener og at alle klubber får tilstrekkelig med 
økonomi til ønsket satsing. Dog mener vi at forbundet uansett kan bidra til bedre rammer for klubbene med 
økt langsiktighet og forutsigbarhet i plan- og budsjettarbeid. 
 
(A) Langsiktig planarbeid. 

Veldig store ressurser kreves av en klubb for å få frem utøvere som kan nå olympisk nivå.  
Ut fra siste halvårs strategiarbeid oppfatter vi det slik at forbundet ikke legger opp til noen for-prioriteringer av 
enkeltgrener for kommende periode mot år 2030. Dette utelukker dog ikke langsiktighet i plan- og 
budsjettarbeid. 
Det å ikke prioritere er også en prioritering, men da mener vi at budsjettarbeidet og rammene for de ulike 
grenene frem i tid må presenteres og synliggjøres i større grad enn i dag. Dermed kan klubbene gjøre 
nødvendige vurderinger rundt rammer for egen satsing. 
 
(B) Terminlister med økt langsiktighet. 

Selv om det «post-covid» er mye proaktivitet rundt gjennomføring av konkurranser og mesterskap, ønskes 
det at forbundet jobber mer langsiktig med terminfesting av konkurranser og samlinger/arrangement enn 
praksis var før 2020.  
Deltakelser på konkurranser og samlinger er viktig for våre konkurranseutøvere. Samtidig gir dette ekstra 
kostnader for en allerede presset økonomi hos klubber og utøvere. Reise- og oppholdskostnader vil ofte 
være rimeligere om man kan være tidlig ute med planlegging og bestillinger.  
 
Forslag: 
Forbundstinget anmoder forbundsstyret om følgende: 

1) Budsjettarbeid og prioriteringer knyttet til konkurransegrener gjennomføres for fireårs-perioder, med 
utgangspunkt i den olympisk syklus. Målet er å skape økt økonomisk forutsigbarhet og bedre 
langtidsplanlegging for forbundet; landslagssjefer, komiteer og administrasjon, og ikke minst berørte 
klubber. 
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2) Det er ønskelig med toårige overordnede terminfestede planer for arrangement. Konkrete årlige 
planer for arrangement, må foreligge innen utgangen av 3. kvartal året i forveien 

 
Forbundsstyret foreslår: 
Forbundsstyret støtter ikke forslaget fra Oslo Turnforening om å ha budsjettperioder på fire år.  
 
Forbundsstyret er enig i forslaget fra Oslo Turnforening om at det bør tenkes mer langsiktig. Det vil jobbes 
for toårige overordnede terminfestede planer for arrangement, og at terminlistene ferdigstilles innen 
utgangen av 3. kvartal for det kommende året.  
 
Begrunnelse: 
Over 80% av forbundets inntekter er knyttet opp mot tilskudd og kontingenter, som fastsettes på bakgrunn 
av medlemstall. Dette er veldig lite forutsigbart, og det vil være betydelige feilmarginer i et budsjett som 
fastsettes for fire år fremover. 
Forbundsstyret har imidlertid forståelse for ønske om langsiktig tekning og forutsigbarhet og vil fra og med 
2024 ha en strategisk plan og handlingsplaner som spenner seg over fire år. Dette vil gi mer langsiktighet og 
forutsigbarhet for forbundets klubber og kretser. 
 
 

Sak 6 B-3 NGTFs TRENER OG UTØVERFOND 
 
Det har siden 2008 blitt gjort tildelinger fra fondet hvert år, uten at det har vært andre tilførsler av midler enn 
fra forbundets drift. Det har blitt gjort tildelinger også i år hvor forbundet har hatt underskudd på driften. 
 
Det har i de senere årene vært mange søknader til fondet noe som innebærer at det har blitt lagt ned en stor 
innsats både fra søkerne selv, deres trenere, NGTFs tekniske komiteer, administrasjonen, fondsstyret og 
forbundsstyret i forbindelse med disse prosessene. 
 
På den bakgrunn at man i realiteten ikke har en ordning med tildeling fra et fond, men tildelinger av stipender 
som alle har vært finansiert av driften, anser forbundsstyret det slik at man bør avvikle fondet i løpet av de 
kommende årene gjennom at man fjerner kravet i §7 som omhandler fondets størrelse. 
 
I de siste årenes tildelinger har det også vist seg at de nåværende statuttene er uklare på enkelte punkter.  
 
Den paragrafen som synes å skape uklarhet er følgende:  

§ 6 Tilskudd, stipend   
Ved enstemmig vedtak kan Fondsstyret etter innstilling fra Forbundsstyret gi inntil kr. 150.000,- i 
tilskudd / stipend til følgende:   
- gymnaster og trenere innen våre konkurransegrener og oppvisningstropper til dekning av utgifter i 
forbindelse med trening, deltagelser og treningssamlinger nasjonalt og internasjonalt.   
Det kan gis tilskudd til samme utøver/gruppe flere ganger.   

  
Her har det blitt lagt til grunn tolkninger som går i retning av at Fondsstyret kan overprøve innstillingen til 
tilskudd som er utarbeidet av Forbundsstyret, dette ut ifra at det er benyttet formuleringen «kan Fondsstyret 
etter innstilling fra Forbundsstyret gi», en formulering som setter Fondsstyret i den aktive rollen som giver.  
  
I nåværende paragraf 5 framgår mer tydelig hva som skal være Fondsstyrets hovedrolle, samt at det naturlig 
følger at Fondsstyret skal påse at midlene disponeres i tråd med formålet.  
  

§ 5 Plassering av midler   
Fondsstyret skal fatte vedtak om fondets midler med sikte på avkastning. Ved slik plassering skal 
det legges avgjørende vekt på at sikkerheten er størst mulig.   
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Det må derfor tydeliggjøres hva som er Fondsstyrets rolle og ansvar, og hva som er Forbundsstyrets rolle. 
Forslag til nye §5 og § 6 er som følger:  
  

 § 5 Fondsstyrets ansvar   
Fondsstyret skal påse at tildeling av midler fra fondet er i tråd med fondets formål. De skal også 
påse at fondets midler er plassert på egnet bankkonto eller gjennom annen plassering som kan sikre 
god avkastning. Ved annen plassering enn i bank skal det legges avgjørende vekt på at sikkerheten 
er størst mulig.   
  
§ 6 Tilskudd, stipend   
Forbundsstyret kan gi inntil kr. 150.000,- i tilskudd / stipend til følgende:   
- gymnaster og trenere innen våre konkurransegrener og oppvisningstropper til dekning av utgifter i 
forbindelse med trening, deltagelser og treningssamlinger nasjonalt og internasjonalt.   
Det kan gis tilskudd til samme utøver/gruppe flere ganger.   

  
 
Forbundsstyret foreslår: 
NGTFs utøver og trenerfond avvikles i løpet de kommende årene gjennom at kravet til fondets størrelse slik 
det framkommer i § 7 fjernes. En konsekvens av å fjerne § 7 er at § 8 også fjernes. 
 
Forbundsstyret foreslår at § 5 og § 6 endres til følgende i de årene man foretar avviklingen: 
 
§ 5 Fondsstyrets ansvar   
Fondsstyret skal påse at tildeling av midler fra fondet er i tråd med fondets formål. De skal også påse at 
fondets midler er plassert på egnet bankkonto eller gjennom annen plassering som kan sikre god 
avkastning. Ved annen plassering enn i bank skal det legges avgjørende vekt på at sikkerheten er størst 
mulig.   
  
§ 6 Tilskudd, stipend   
Forbundsstyret kan gi inntil kr. 150.000,- i tilskudd / stipend til følgende:   
- gymnaster og trenere innen våre konkurransegrener og oppvisningstropper til dekning av utgifter i 
forbindelse med trening, deltagelser og treningssamlinger nasjonalt og internasjonalt.   
Det kan gis tilskudd til samme utøver/gruppe flere ganger.   
 
Nye statutter for NGTFs trenerfond i avviklingsårene blir da som følger: 
 

NYE STATUTTER FOR NGTFS TRENER OG UTØVERFOND 
§ 1 Norges Gymnastikk- og Turnforbunds utøver- og trenerfond er opprettet på Forbundstinget 2008 i 
Kristiansand.  
 
§ 2 Grunnlag  
Fondet er grunnlagt ved overføringer fra Norges Gymnastikk- og Turnforbunds fond og Kretsenes 
jubileumsfond  
 
§ 3 Kapitalen  
Fondets kapital kan økes på følgende måter:  
- forbundets eventuelle driftsoverskudd i h.t. tingvedtak.  
- Overskytende midler fra konkurranselisensen når ordinær driftsdel og midler til dommerhonorering er 
fratrukket etter vedtak i forbundsstyret.  
- opptjente rentemidler  
- gaver  
 
§ 4 Fondets styre  
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Fondsstyret velges av Forbundstinget og har samme funksjonstid som Forbundsstyret. Styret har 3 - tre - 
medlemmer hvorav 1 - ett - skal være en representant fra Kontrollkomiteen. Sammen med 
styremedlemmene velges 3 - tre - varamedlemmer. 
  
§ 5 Fondsstyrets ansvar   
Fondsstyret skal påse at tildeling av midler fra fondet er i tråd med fondets formål. De skal også påse at 
fondets midler er plassert på egnet bankkonto eller gjennom annen plassering som kan sikre god 
avkastning. Ved annen plassering enn i bank skal det legges avgjørende vekt på at sikkerheten er størst 
mulig.   
  
§ 6 Tilskudd, stipend   
Forbundsstyret kan gi inntil kr. 150.000,- i tilskudd / stipend til følgende:   
- gymnaster og trenere innen våre konkurransegrener og oppvisningstropper til dekning av utgifter i 
forbindelse med trening, deltagelser og treningssamlinger nasjonalt og internasjonalt.   
Det kan gis tilskudd til samme utøver/gruppe flere ganger.   
 
§ 7 Regnskapet  
Forbundskontoret fører fondets regnskap som legges fram for Forbundstinget sammen med Forbundets 
øvrige regnskaper. Under revisjon av fondets regnskap fratrer representanten for Kontrollkomiteen som 
medlem av Fondsstyret.  
 
§ 8 Ikrafttreden  
Disse statuttene trer i kraft den dagen Forbundstinget har vedtatt dem. 
 
NÅVÆRENDE STATUTTER FOR NGTFS TRENER OG UTØVERFOND: 
 
§ 1 Norges Gymnastikk- og Turnforbunds utøver- og trenerfond er opprettet på Forbundstinget 2008 i 
Kristiansand.  
 
§ 2 Grunnlag  
Fondet er grunnlagt ved overføringer fra Norges Gymnastikk- og Turnforbunds fond og Kretsenes 
jubileumsfond  
 
§ 3 Kapitalen  
Fondets kapital kan økes på følgende måter:  
- forbundets eventuelle driftsoverskudd i h.t. tingvedtak.  
- Overskytende midler fra konkurranselisensen når ordinær driftsdel og midler til dommerhonorering er 
fratrukket etter vedtak i forbundsstyret.  
- opptjente rentemidler  
- gaver  
 
§ 4 Fondets styre  
Fondsstyret velges av Forbundstinget og har samme funksjonstid som Forbundsstyret. Styret har 3 - tre - 
medlemmer hvorav 1 - ett - skal være en representant fra Kontrollkomiteen. Sammen med 
styremedlemmene velges 3 - tre - varamedlemmer. 
  
§ 5 Plassering av midler  
Fondsstyret skal fatte vedtak om fondets midler med sikte på avkastning. Ved slik plassering skal det legges 
avgjørende vekt på at sikkerheten er størst mulig.  
 
§ 6 Tilskudd, stipend  
Ved enstemmig vedtak kan Fondsstyret etter innstilling fra Forbundsstyret gi inntil kr. 150.000,- i tilskudd / 
stipend til følgende:  
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- gymnaster og trenere innen våre konkurransegrener og oppvisningstropper til dekning av utgifter i 
forbindelse med trening, deltagelser og treningssamlinger nasjonalt og internasjonalt.  
Det kan gis tilskudd til samme utøver/gruppe flere ganger.  
 
§ 7 Fondets størrelse  
Kapitalen skal ikke være under kr. 500.000,- pr 31.12. hvert år.  
 
§ 8 Regnskapet  
Forbundskontoret fører fondets regnskap som legges fram for Forbundstinget sammen med Forbundets 
øvrige regnskaper. Under revisjon av fondets regnskap fratrer representanten for Kontrollkomiteen som 
medlem av Fondsstyret.  
 
 
§ 9 Endringer  
Endringer av disse statuttene skal skje ved vedtak på et ordinært innkalt Forbundsting med alminnelig 
flertall.  
 
§ 10 Ikrafttreden  
Disse statuttene trer i kraft den dagen Forbundstinget har vedtatt dem. 
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SAK 7 A  FASTSETTE FORBUNDSKONTINGENT 
 
Forbundskontingenten utgjør ca. 1/3 av forbundets totale inntekter pr. år. Den beregnes pr. medlem i det 
enkelte lag, uavhengig av alder, og beregningsgrunnlaget er forrige års tall fra samordnet registrering. 
Forbundskontingenten ble sist øket i 2016, fra kr 120,- pr medlem, til kr. 150,- pr. medlem.  
 
Når forbundsstyret nå foreslår å øke forbundsavgiften med kr. 40,- fra og med 01.01.2023, så har det 
bakgrunn i de vurderinger som forbundsstyret har gjort i løpet av tingperioden, og hvor det relativt store 
aktivitetsnivået innen konkurransegrenene og organisasjonen ellers krever en mer trygg og stabil økonomi. 
Forslaget til strategisk plan opprettholder en satsning på fire grener, og hvor alle de tre olympiske grenene 
har mål om deltagelse i OL-2024 i Paris. Strategisk plan har også et siktemål om å videreutvikle 
breddeaktivitetene og kompetansearbeidet vårt, ytterligere utvikle paraturnaktiviteten og en opprettholdelse 
av servicegraden overfor kretsene. 
 
Det er en kjensgjerning at det aktivitetsnivået som den foreslåtte strategisk plan vil innebære, ikke er 
gjennomførbart innenfor de økonomiske rammer som foreligger med dagens inntektsmuligheter. 
 
Den generelle prisøkningen som kommer til uttrykk i konsumprisindeksen viser en økning på 15,7 prosent for 
perioden april 2016 til februar 2022. Forbundskontingenten vedtas med virkning fra 01.01. i året etter tinget, 
noe som tilsier at man ved endringer i denne, også må ta hensyn til at prisene og kostnadene vil fortsette å 
øke i årene som kommer. Forbundsstyret har lagt til grunn en generell prisstigning på 5% og en lønnsvekst 
som følger utviklingen ellers i norsk arbeidsliv. 
 
 
Forbundsstyret foreslår: 
Forbundskontingenten økes til kr. 190,- pr. medlem med virkning fra 01.01.2023 
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SAK 7 B  FASTSETTE KONKURRANSELISENS 
 
Konkurranselisensen er delt inn i to kategorier, og innbefatter en utvidet forsikringsdekning for de utøverne 
som har betalt forsikringen. Dekningen er ikke gyldig før lisensen er betalt. Lisensen må være betalt senest 
før man deltar i en offisiell konkurranse for å være deltagerberettiget. Skader i forbindelse med utøvelsen av 
turnaktiviteter skjer også på trening, og siden lisensen ikke er gyldig før den er betalt, så anbefales det at 
lisensen bestilles og betales i starten av kalenderåret.  
 
Informasjonen omkring kategoriene ligger på NGTFs nettsider, og der finner vi følgende: 
Fra og med 1/1-2017 har prisene vært: 
 
Kategori 1: 200 kroner for utøvere f.o.m. det året de fyller 9 t.o.m. det året de fyller 12 år 
Kategori 2: 500 kroner for utøvere f.o.m. det året de fyller 13 år 
 
Yngre utøvere eller utøvere som deltar på oppvisninger og salto-konsepter trenger ikke løse 
konkurranselisens, men kan gjerne gjøre det for å nyte godt av den utvidede forsikringsdekningen som 
utøverne kommer innunder. 
 
Vi har så langt i 2022 til sammen 4500 som har bestilt konkurranselisens, og de fordeler seg med 1605 i 
kategori 1 og 2895 i kategori 2 
 
Inntektene fra konkurranselisensen brukes til å dekke dommerhonorar i bestemte nasjonale konkurranser i 
henhold til tidligere vedtak, samt til å dekke honorar for dommere som reiser på oppdrag internasjonalt. 
Forbundet dekker pr. i dag også avgiftene som følger ved opprettelse av påkrevet FIG-lisens for de av våre 
utøvere som skal delta i internasjonale konkurranser. Øvrige inntekter inngår som del av forbundets 
ordinære inntekter. 
 
Kostnadene på konkurranseaktivitetene har vært økende de senere årene med satsning på toppidretten, og 
det ble også gjort vedtak i 2021 om at forbundet dekker dommerhonorarene fullt ut i OL-grenene. 
 
Tinget i 2018 vedtok at det skulle arbeides med å innføre en ordning med engangslisens. Forutsetningene 
for å kunne få til det lå på at vi hadde et påmeldingssystem som kunne håndtere dette. Med endring i 
medlemssystemet hvor vi har gått over til NIF sine systemer, så har vi ikke kunnet legge opp til den 
muligheten.  
 
Forbundsstyret foreslår: 
Konkurranselisensen økes med 10% i hver kategori. Kategori 1 blir kr. 220,- pr år, og kategori 2 blir 
kr. 550,- pr. år. Økningen trer i kraft fra 01.01.2023. 
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SAK 7 C  FASTSETTE TRENERLISENS 
 
Forbundstinget i 2000 gjorde vedtak om innføring av lisensiering av trenere. Vedtaksteksten gjorde det klart 
at lisensen var obligatorisk for alle trenere som mottar godtgjørelse fra et lag eller gruppe i laget. Lisensen 
inneholder yrkesskadeforsikring, ansvarsforsikring og idrettsskadeforsikring. Lisensen kostet i 
utgangspunktet kr. 300,- men ble i 2016 hevet til kr. 400,- 
 
I starten var det også knyttet abonnement på medlemsbladet Gym og Turn til lisensen, men dette bladet 
utgis ikke lenger. Derimot har det blitt innført rabatt på deltagelse på kompetansegivende kurs. Denne 
rabatten er tilsvarende ett års lisens og gis på hvert kompetansegivende kurs man deltar på. I tillegg har det 
også blitt gjort vesentlige forbedringer i selve forsikringsdekningen. 
 
I og med at lisensieringen er vedtatt på forbundstinget, så er alle lag og grupper tilsluttet NGTF forpliktet til å 
følge vedtaket om å lisensiere alle trenere som mottar godtgjørelse. Lisensen følger skoleåret, dvs. fra 
01.09. det ene året til 31.08. året etter. 
 
Forbundsstyret foreslår: 
Trenerlisensen økes med 10% til kr. 440,- pr år. Lisensen skal tegnes av laget for alle trenere som 
mottar godtgjørelse fra lag / gruppe.  
 
Det gis rabatt på deltagelse på kompetansegivende kurs tilsvarende trenerlisensen. Økningen trer i 
kraft fra 01.09.2022. 
 
 
 
SAK 8 A  BEHANDLE STRATEGISK PLAN OG  
  HANDLINGSPLANER 2022-2024 
 
   
Arbeidet med utarbeidelse av ny strategisk plan og revidering av forbundets handlingsplaner ble påbegynt i 
september 2021, og er ivaretatt av en arbeidsgruppe oppnevnt av forbundsstyret 07. september 2021.  
 
Arbeidsgruppen har bestått av følgende representanter: 
Solveig Johansen Nygaard, forbundsstyret 
Stian Syvertsen, forbundsstyret 
Iuliana Pedersen, Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets 
Anne Løndalen, Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 
Mona Kristiansen, generalsekretær 
 
Både strategisk plan 2022-2024 og handlingsplanene 2022-2024 har vært på høring hos alle kretser, 
komiteer, aktiviteter og lag, og har også blitt behandlet på kretsledermøte i februar. I tillegg har kretsene 
gjennomført diskusjonsmøter med sine klubber.  
 
Strategisk plan slik den foreligger nå, ble sist vedtatt på forbundstinget i september 2020. Perioden fra 
12.03.20 og frem til februar 2022 har vært preget av pandemien, slik at mye av det man hadde ønsket å 
gjøre i 2020 og 2021 ikke har vært mulig å gjennomføre, verken innen konkurranseavdelingene, 
breddeavdelingen eller innen tiltak rettet mot klubb og kompetanse.  
  
Planen som ble vedtatt i 2020 fremstår som svært detaljert og bærer preg av å være mer en handlingsplan 
enn en overordnet strategisk plan. Det har derfor vært et ønske om å utarbeide to planer, en overordnet 
strategisk plan for hele NGTF, som skal vise mål og retning og danne grunnlaget for mer detaljerte 
handlingsplaner.  
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Handlingsplanene for 2022-2024 er utarbeidet i de respektive komiteer og av fagpersoner på de ulike 
områdene. Høringsinnspillene er gjennomgått og tatt med inn i arbeidet. Handlingsplanene som nå legges 
frem til behandling er mer spisset enn tidligere planer, med tydeligere og mer målbare mål. Tiltakene er mer 
overordnet og er de samme for både forbund, klubb og lag. Formålet med dette er å gi organisasjonsleddene 
større handlingsrom når de skal utarbeide sine egne planer.  
Både strukturen og innholdet i de planene som nå legges frem er i tråd med norsk idretts overordnede planer 
«Idretten vil» og «Idretten skal», som ble vedtatt på Idrettstinget i 2019.     
 
De fremlagte planene danner grunnlaget for utarbeidelsen av langtidsbudsjettet for 2023 og 2024 og de 
forutsetninger som ligger til grunn der med bla økning i forbundsavgift, trenerlisens og konkurranselisens. 
 
Langsiktighet og forutsigbarhet er viktig både for forbund, kretser, lag og utøvere. Det vil derfor bli satt i gang 
en større revidering av planverket frem mot tinget i 2024, med mål om å ha planer som følger OL-syklus og 
strekker seg over fire år.   
  
Forbundsstyret foreslår:  
Strategisk plan 2022-2024 vedtas slik den foreligger i vedlagte dokument.  
Handlingsplaner 2022-2024 tas til orientering.  
 
Begrunnelse: 
De vedlagte utkastene til strategisk plan og til handlingsplaner for NGTF er vesentlig forenklet i forhold til 
tidligere planer. Ved å ha en todeling av planene i en overordnet strategisk plan med underliggende 
handlingsplaner gis det en tydelig retning, samtidig som underliggende ledd får mer handlingsrom. Ved at 
strategisk plan vedtas på forbundstinget er det tinget, og norsk turnidrett som samlet bestemmer 
satsningsområder, retning og mål for forbundet. 
 
Forbundsstyret legger til grunn at alle nivåer i organisasjonen tar eierskap til de forpliktelser som ligger i 
planene, og at man gjennom det bidrar til felles måloppnåelsen. Det er satt høye krav til måloppnåelse, noe 
som vil kreve at forbundsstyret fortløpende må vurdere hvordan vi kan og skal løse de kompetanse og 
kapasitetskrav som planen synliggjør. Basert på forbundets økonomiske situasjon kreves det en effektiv 
organisering, en tett oppfølging og et målrettet kostnadsforbruk. Ved å la forbundsstyret vedta 
handlingsplanene, gis det muligheten til å justere kurs underveis uten at det kreves et ekstraordinært 
forbundssting dersom det viser seg at et av målene i handlingsplanen ikke er realistisk. 
 
Idrettsforbundet har en tilsvarende struktur med en langtidsplan som vedtas på Idrettstinget, «Idretten vil!» 
og en handlingsplan, «Idretten skal!», som følges opp av Idrettsstyret i tingperioden.  
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SAK 8 B  BEHANDLE BUDSJETT 2023 OG 2024 
 
De budsjettall som legges fram i tingpapirene baserer seg på medlemstall fra samordnet registrering 2020, 
utført i 2021. Oppdaterte tall for samordnet registrering 2021, utført i 2022 vil tidligst være tilgjengelige i 
begynnelsen av mai. 
 
Grunnleggende forutsetninger på inntektssiden: 

- Forbundsstyrets forslag til økning i forbundsavgift, trenerlisens og konkurranselisens vedtas som 
foreslått. 

- Det legges til grunn en 5 % årlig økning i medlemstallet fra siste registrering som var sluttført i april 
2020, og hvor medlemstallet da endte på 94 375.  

- Det legges til grunn at det i gjennomsnitt er 1 trener med trenerlisens pr 20 utøvere i våre lag. 
- Det legges til grunn at antall utøvere med konkurranselisens øker i samme takt som det totale 

medlemstallet (5% økning) 
- Det forventes ingen ekstraordinære tilskudd eller kompensasjonsordninger i 2023 og 2024. 

 
Grunnleggende forutsetninger på kostnadssiden: 

- Det legges til grunn en gjennomsnittlig årlig prisstigning på 5 %. Dette er basert på at utviklingen i 
KPI fra desember 2020 til desember 2021 er oppgitt til å være 5,3%.  

- I beregningen av kostnader knyttet til personell er det lagt opp til at lønnsveksten følger utviklingen 
ellers i norsk arbeidsliv, samt at utviklingen i staben er lagt opp til at man opprettholder tilsvarende 
antall stillingshjemler som i 2020.  

 
Budsjettprosessen - langtidsbudsjettet for 2023 og 2024. 
Organisasjonen har i perioden september 2021 og fram til behandlingen her på tinget gjennomført en 
omfattende prosess knyttet til revidering av strategiplan og handlingsplan slik de er presentert i Sak 8 A. 
Prosessen har involvert lag og kretser, samt komiteer og ansatte. Det har vært to høringsrunder og planen er 
ferdigstilt i en arbeidsgruppe oppnevnt av forbundsstyret. 
 
Disse planene er omfattende og til dels ganske ressurskrevende, og styret har på den bakgrunn arbeidet 
med de ulike drifts- og utviklingsprosjektene som sammen utgjør de tiltakene man anser må gjøres for å 
opprettholde driften og innebære en rimelig mulighet for å nå målene i strategisk plan og handlingsplan.  
 
Disse enkeltprosjektene er så generert inn i tre ulike oppsummeringer som her presenteres, og hvor det er 
knyttet kommentarer til hvert av tallsettene. 
 
Usikkerhetsmomenter: 
I ethvert arbeid med budsjetter, både for kommende år, og her hvor det legges fram budsjett for neste år og 
året etter, så er det knyttet større eller mindre usikkerhet til mange elementer på inntektssiden, samt at 
utgiftssiden også har variasjoner fra år til år basert på at det er ulike aktiviteter vi deltar på i ulike år.  
 
Inntektssiden: 

- Tilskuddene fra NIF er avhengig av overskuddet i Norsk tipping året før, og blir ikke kjent før i januar 
i budsjettåret. 

- Medlemstallet som danner bakgrunn for forbundskontingenten er ikke kjent før i mai i budsjettåret 
- Antall lisensierte trenere og konkurranseutøvere er ikke kjent før i juni (trenerlisensen) og desember 

(konkurranselisensen) i budsjettåret. 
- Momskompensasjonen som er avhengig av fjorårets omsetning og størrelsen på denne posten i 

statsbudsjettet er ikke kjent før i desember i budsjettåret. 
- Salg av klær og effekter varierer med deltagelse i internasjonale stevner. 
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Kostnadssiden: 
- Forbundet deltar i ulike internasjonale stevner i ulike år (Eurogym og Golden Age) i partallsår, og 

World Gymnaestrada hvert fjerde oddetallsår. Deltagelsen på disse har normalt liten innvirkning på 
selve resultatet, men genererer omsetning og binder personell. 

- Det varierer noe hvilke mesterskap som går i de enkelte år. I OL-år er det normalt ikke VM i 
olympiske grener, mens TeamGym har EM bare i partallsår. Kostnadene knyttet til deltagelse i 
mesterskap varierer også veldig avhengig av hvor i verden de arrangeres, og her er det de 
internasjonale forbundene sine terminlister som styrer hvor disse konkurransene arrangeres. 

 
Langtidsbudsjett, årsregnskapsoppsett 
 

 
Tabell 1:  Regnskap 2018-2021, budsjett 2022 og langtidsbudsjett 2023-2024, årsregnskapsoppsett. 
 
Kommentarer: 
1: Sponsor og salgsinntekter forventes ikke å vise store variasjoner i de kommende årene. Det er ingen 

signaler som tyder på at vi vil oppnå nye og større sponsoravtaler slik at disse er holdt på samme 
nivå som tidligere år. Salgsinntektene er i hovedsak klær knyttet til de delegasjonene som deltar på 
Eurogym, Golden Age og World Gymnaestrada, og forventes å være relativt stabile i den kommende 
budsjettperioden. 

 
2: Tilskuddene fra NIF viser en nedgang fra 2022 til 2023 på grunn av at det i 2022 ble gitt et ekstra 

tilskudd knyttet til oppstarten igjen etter pandemien. Dette ekstra tilskuddet kan ikke forventes i 2023 
og 2024. 

 
3: Andre inntekter inneholder momskompensasjon, medlemsinntekter og andre inntekter. 

Medlemsinntektene er sammensatt av forbundsavgift, lisenser og egenandeler ved deltagelser på 
stevner, seminarer og samlinger. Økningen på denne posten er knyttet til den foreslåtte økningen i 
forbundsavgiften. De øvrige inntektskildene som inngår her forventes å være relativt stabile. 

 
4: Varekostnad er knyttet til innkjøp av varer som selges i idrettsbutikken og klær som selges til 

delegasjoner som reiser på stevner. 
 

Regnskap 2018 Regnskap 2019 Regnskap 2020 Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Kommentar

Inntekter
Sponsor og salgsinntekter 2 350 503 1 856 348 1 350 286 1 301 335 4 091 290 3 195 500 3 195 500 1
Tilskudd 20 023 589 18 980 242 19 216 631 18 961 318 20 110 939 19 188 892 21 325 597 2
Andre inntekter 31 388 170 31 252 362 23 346 842 20 863 044 33 167 722 35 908 150 36 832 240 3

Sum driftsinntekter 53 762 262 52 088 952 43 913 759 41 125 697 57 369 951 58 292 542 61 353 337

Kostnader
Varekostnad 773 559 942 990 409 489 294 188 1 741 162 1 300 000 1 200 000 4
Lønns- og personalkostnader 23 582 725 23 977 310 23 881 535 23 507 009 26 793 242 28 195 659 29 198 834 5
Andre kostnader 9 127 993 10 580 686 8 687 501 7 381 141 7 140 179 7 635 106 7 982 581 6
Reise og oppholdskostnader 20 840 890 18 087 584 5 402 299 7 664 856 24 963 093 19 874 555 22 323 856 7
Tilskudd 0 0 0

Sum driftskostnader 54 325 167 53 588 570 38 380 824 38 847 194 60 637 676 57 005 320 60 705 271

Finans- og ekstraordinære poster
Renteinntekter, valutagevinst 98 179 100 794 48 336 89 572 60 000 60 000 60 000
Andre finanskostnader, gebyrer 50 296 77 961 38 186 9 384 10 000 10 000 10 000
Sum finanskostnader, gebyrer 47 883 22 833 10 150 80 188 50 000 50 000 50 000

Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0
Sum ekstraordinære inntekter 0 0 0

Årsresultat -515 022 -1 476 785 5 543 085 2 358 691 -3 217 725 1 337 222 698 065 8
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5. Lønns- og personalkostnader inneholder både kostnader knyttet til alle ansatte, samt kostnader til 
trenerutviklere, annet støttepersonell i konkurransegrenene, styrehonorarer og andre 
personalrelaterte kostnader. 2021 viser et unormalt lavt beløp pga at vi benyttet interne ressurser i 
lengre vikariater, mens 2022 viser et mer normalt bilde. 2023 og 2024 inneholder at vi har tilnærmet 
samme antall stillingshjemler som i 2020, men at alle nå er besatt og i full drift.  

 
6: Andre kostnader omfatter blant annet husleie, forsikringer, IT-kostnader, regnskap, utstyr- og 

inventar mm. Utviklingen er i all hovedsak knyttet på den prisstigningen som er lagt til grunn i 
budsjettarbeidet, i tillegg til en varslet økning i forsikringskostnadene.  

 
7: Reise- og oppholdskostnader omfatter kostnadene knyttet til deltagelsene i i de internasjonale 

stevnene med våre store delegasjoner, deltagelser i konkurranser og mesterskap samt seminarer og 
samlinger. Regnskap 2020 og 2021 viser tydelig effekten av pandemien, mens budsjett 2022 til 2024 
legger til grunn en forventning om normale forhold i verden. 

 
8: Årsresultatet for 2023 og 2024 viser et overskudd på henholdsvis 1 337 222, og 698 065. Dette vil 

medføre at man klarer å opprettholde en egenkapital som er på minst 10% sett i forhold til 
omsetningen. 

 
 

Langtidsbudsjett, kontoplannivå 
 

 
 
Tabell 2: Regnskap 2018-2021, budsjett 2022, langtidsbudsjett 2023-2024, kontoplannivå 
Kommentarer til de ulike linjene i oversikten i Tabell 1 
 
a) Tallet viser i prosent egenkapitalen pr 31.12. året før, sett i forhold til forventet omsetning i budsjettet. 

Forbundsstyret har et mål om at denne skal være på ca 10 % hvert år. 
 
b) Tallet viser totale inntekter i alle budsjetter. 
 
c) Tallet viser totale kostnader i alle budsjetter. 
 
De videre kommentarene er knyttet til oppsummeringen av de ulike kontoklassene. Det er ikke slik at disse 
tallene viser et presist bilde av de enkelte konti siden vi har kontoklasser. Det vil også være slik at man ved  

Egenkapital/omsetning 5,31 % 2,95 % 18,55 % 24,41 % 10,33 % 13,34 % 13,67 % a 
Totale inntekter -53 860 441 -52 189 746 -43 962 095 -41 215 269 -57 429 951 -58 352 542 -61 413 337 b
Totale utgifter 54 375 463 53 666 531 38 419 010 38 856 578 60 647 676 57 015 320 60 715 271 c

515 022 1 476 785 -5 543 085 -2 358 691 3 217 725 -1 337 222 -698 065
REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Note
-1 409 565 -1 067 317 -238 928 -298 590 -2 695 790 -1 800 000 -1 800 000 1

-940 938 -789 031 -1 111 358 -1 002 745 -1 395 500 -1 395 500 -1 395 500 1
-2 064 134 -2 379 683 -2 184 036 -2 249 353 -2 520 000 -3 933 237 -3 697 665 3

-20 023 589 -18 980 242 -19 216 631 -18 961 318 -20 110 939 -19 188 892 -21 325 597 2
-29 218 211 -28 775 506 -21 153 106 -18 601 941 -30 636 722 -31 963 913 -33 123 575 3

0 0 0 0 0 0 0

-105 825 -97 173 -9 700 -11 750 -11 000 -11 000 -11 000 3
773 559 942 990 409 489 294 188 1 741 162 1 300 000 1 200 000 4

23 582 725 23 977 310 23 881 535 23 507 009 26 793 242 28 195 659 29 198 834 5
7 887 719 9 189 585 7 275 403 5 876 211 5 442 788 5 679 809 5 929 519 6

20 840 890 18 087 584 5 402 299 7 664 856 24 963 093 19 874 555 22 323 856 7
0 0 0 0 0 0 0 6

47 103 50 925 48 093 45 156 44 959 55 000 57 750 6
0 0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0

1 193 171 1 340 176 1 364 005 1 459 774 1 652 432 1 900 297 1 995 312 6
0 0 0 0 0 0 0 6

-98 179 -100 794 -48 336 -89 572 -60 000 -60 000 -60 000 

50 296 77 961 38 186 9 384 10 000 10 000 10 000

515 022 1 476 785 -5 543 085 -2 358 691 3 217 725 -1 337 222 -698 065 8
2 889 037 1 582 593 7 125 678 9 484 369 6 266 644 7 603 866 8 301 932 9

Budsjettert inntekt pr. prosjekt
Budsjettert kostnad pr. prosjekt

Sum fri egenkapital

ÅRSREGNSKAP / Totalbudsjett

BUDSJETT SALGSINNTEKT 3010 - 3110
BUDSJETT SPONSOR 3120 -3121
BUDSJETT MOMSKOMPENSASJON
BUDSJETT TILSKUDD 3400 - 3450
BUDSJETT MEDLEMSINNTEKTER 3920 - 3971
BUDSJETT STEVNEINNTEKTER 62-3950
BUDSJETT ANDRE INNTEKTER 3600 - 3999
BUDSJETT VAREKJØP 4230 - 4411
BUDSJETT LØNNSKOSTNADER 5001 - 5990
BUDSJETT ANNEN DRIFTSKOSTNAD 6001 - 6942
BUDSJETT REISE / OPPHOLD 7000 - 7170
BUDSJETT REKLAME / ANNONSER DOMMERHONORAR 7201-7390
BUDSJETT KONTINGENTER 7410- 7411
BUDSJETT GAVER / PREMIER 7420 - 7430

BUDSJETT FORSIKRING 7510 - 7570
BUDSJETT ANDRE KOSTNADER / AVSETNINGER 7710 - 7999
BUDSJETT FINANSINNTEKT 8040 - 8060
BUDSJETT FINANSKOSTNADER OG GEBYRER 8050 - 8500

BUDSJETT TILSKUDD 7451 - 7470
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gjennomføring av et tiltak gjør et innkjøp eller betaler en faktura som konteres på en annen konto enn  
akkurat den kontoklassen som vi her har brukt i budsjettarbeidet. Det vil være en uhensiktsmessig bruk av  
tid å skulle være helt presis på dette, både når det gjelder regnskap og budsjett. Selve regnskapet er  
selvsagt helt korrekt og alle kostnader og inntekter er ført i de korrekte konti. Det er likevel slik at det er de  
totale inntektene og de totale kostnadene vi styrer i forhold til. 
 
1: Salgsinntektene til forbundet består av to hoveddeler, hvorav den ene varierer mer enn den andre. 

Salg av klær knyttet til delegasjoner som reiser til internasjonale stevner varierer fra år til år,samt at 
den varierer med størrelsen på delegasjonene. I 2023 og 2024 har vi lagt derimot lagt denne stabil 
på grunn av at vi har deltagelse i World Gymnaestrada i 2023 og Eurogym og Golden Age i 2024. 
Den andre delen av salgsinntektene er salg av medaljer og materiell gjennom idrettsbutikken. 

 
2: Sponsorinntekter er den netto avkastning vi forventer å oppnå på de avtalene vi til enhver tid har. 

Økt synlighet kan bidra til økning på disse postene, men det er ikke lagt inn forventning om andre 
avtaler enn de vi har pr dato. 

 
3: Momskompensasjonen er avhengig av omsetningen forrige år, samt hvor stor pott som avsettes i 

statsbudsjettet hvert år. I løpet av pandemien har staten kommet opp til et nivå hvor det er tilnærmet 
full kompensasjon på de varene og tjenestene som er kjøpt innenlands. Det innebærer at alle våre 
kostnader utenlands (mesterskap og stevner) trekkes ut av omsetningen før tildelingen beregnes. 
Budsjettallet følger da omsetningen med samme tildelingsprosent som 2022. 

 
 
 Medlemsinntektene består av forbundsavgiften, lisenser og egenandeler ved samlinger, seminarer 

og deltagelse på stevner. I 2022 er også inntektene fra gjennomføringen av FIG kongressen i Norge 
budsjettert i kontoklassen medlemsinntekter. Jfr. også kommentar 7. 

 
4: Varekjøp er innkjøp av delegasjonstøy for videresalg samt varer til idrettsbutikken.  
 
5: Lønnskostnader er en samlebetegnelse for lønn, offentlige avgifter og pensjonskostnader til ansatte, 

samt honorarer og godtgjørelser til andre personer som utfører tjenester for forbundet gjennom året. 
Det kan være ressurspersoner knyttet til landslagene, trenerutviklere mm. Endringen fra 2021 til 
2022 skyldes at man i 2021 hadde to i permisjon som vi ikke leide inn vikarer for, men hvor 
breddeavdelingen dekket opp behovet for tjenester i de berørte kretsene. I tillegg hadde vi periodevis 
vakans i enkelte stillinger, og det ble ikke ansatt nye personer i stillinger som ble ledige. De ledige 
stillingshjemlene er fortsatt ledige i 2022, men er planlagt benyttet igjen fra 2023, i tillegg til at vi 
forventer en stabilitet også i de øvrige stillingene innen aktivitetene våre. 

 
6: Annen driftskostnad inneholder forsikringer, husleie, IT-kostnader, regnskap o.l. Det er i hovedsak 

ikke lagt opp til endringer ut over forventet prisstigning. Det er dog viktig å være klar over at 
leieavtalen for lokalene på Ullevål stadion går ut 31.12.2023, og det pågår en prosess med 
modernisering av lokalene. Det er rimelig å forvente at husleiekostnadene vil øke når dette er klart, 
men vi har for få indikasjoner til at vi har lagt inn noen vesentlig endring ut over forventet prisstigning. 

 
7: Reise og oppholdskontoene inneholder alt som omfatter seminarer, forbundsting, konkurranser og 

samlinger og deltagelse på internasjonale stevner. I 2022 har vi en ekstraordinær situasjon pga at vi 
arrangerer FIG kongressen, og de kostnadene inngår også i denne kontoklassen. Jfr. også 
kommentar 3. 

 
8: Dette er regnskapsmessig reesultat for årene 2018 – 2021, mens det for 2022 – 2024 er budsettert 

resultat. Positive tall er underskudd, mens negative tall her er overskudd. 
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Forbundsstyret foreslår: 
Budsjett for 2023 og 2024 legges til grunn for styrets videre arbeid i perioden. 
 
 
 

SAK 9  ENGASJERE STATSAUTORISERT REVISOR 
 
Forbundsstyret foreslår: 
Forbundsstyret gis fullmakt til å engasjere statsautorisert revisor. 
 
Begrunnelse: 
Forbundsstyret har vært fornøyd med det arbeidet som BDO har utført, og anser det som gunstig for 
kontinuiteten i økonomioppfølgingen at man viderefører samarbeidet. 
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SAK 10   VALG 
 
Valgkomiteens innstilling til forbundstinget 2022 
 
Valgkomiteens sammensetning  
Lise L. Mandal, Tønsbergs Turnforening.    Leder 
Hans Erik Reinvik, Bodø og omegn idrettsforening.   Medlem 
Henriette Bismo Eilertsen, Alta turnforening.    Medlem 
Ragnhild Havenstrøm, Skotfoss Turn- og idrettsforening.  Medlem 
Lars Hugo Berg, Skjeberg Turnforening.    Medlem 
Mathias Hoff, Mosjøen IL      Varamedlem 
Siv Langerød-Erichsen, Tvedestrand Turn- og idrettsforening Varamedlem 
 
Valgkomiteens arbeid   
Høsten 2021 ble det sendt ut brev til alle medlemmer og varamedlemmer i forbundsstyret, tingvalgte 
komiteer og utvalg med forespørsel om de ønsket å være kandidat til nåværende eller nytt verv. 
  
Samtidig ble alle NGTFs medlemmer invitert til å foreslå kandidater til forbundsstyret og komiteer/utvalg. Den 
samme oppfordringen gikk også ut til alle lag, foreninger og kretser januar 2022. Det har også blitt annonsert 
på forbundets hjemmeside og i sosiale medier.  
På bakgrunn av disse utsendelsene fikk valgkomiteen inn ett -1- forslag til kandidat, så det er lagt ned et 
betydelig arbeid for å sette sammen et styre med den kompetanse og erfaring vårt forbund har behov for. 
Det er viktig at hele organisasjonen bidrar til å sende inn kandidater til fremtidige valg.  
 
Valgkomiteens oppgave er å vurdere alle kandidater til verv på fritt grunnlag enten det er kandidater som 
ønsker gjenvalg eller nye kandidater. Det er viktig at forbundsstyret har medlemmer med ulik bakgrunn og 
kompetanse i forhold til det arbeidet som skal gjøres videre. 

Valgkomiteen har hatt fem møter på teams. I tillegg har det blitt kommunisert på e-post og telefon. Ingen av 
valgkomiteens medlemmer ønsket å være kandidater til noen av vervene som komiteen skulle innstille til. 
Henriette Bismo Eilertsen deltok ikke på møtet hvor, hennes søster, Odny Bismo Eilertsen, ble vurdert som 
medlem av styret.  

Forbundsstyret 
Det er lagt vekt på at forbundsstyrets viktigste oppgaver er å ivareta de idrettspolitiske spørsmål. Dette for å 
utvikle organisasjonen slik at de underliggende organisasjonsledd og den aktive idretten får best mulige 
rammebetingelser.  
 
Videre vektlegges at NGTF skal ha et styre som: 
  

- fungerer som et team med gjensidig respekt for hverandre og lojalitet til de vedtak som fattes, 
- har et godt samarbeid med NGTFs administrasjon med en klart definert oppgave- og 

ansvarsfordeling, 
- har god organisasjonskompetanse og -erfaring, 
- er ”fanebærere” i egen organisasjon, 
- skal være idrettspolitisk pådriver for norsk gymnastikk og turn innenfor det norske samfunnet 

generelt, og innenfor nasjonal og internasjonal idrett,  
- har allment god kunnskap om NGTFs grener og aktiviteter, 
- evner til langsiktig planlegging og budsjettering, 
- involverer kretser og lag i utviklingsprosesser, 
- har fokus på lagenes behov mht lokaliteter/halltid, utstyr/anlegg, utdanning av trenere/ledere etc., 
- skal være en god og trygg arbeidsgiver for mange ansatte, både sentralt og regionalt. 
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Komiteer og utvalg 
Kontrollkomiteen skal; 

- føre tilsyn med forbundets økonomi, 
- påse at forbundets midler anvendes i henhold til lover og vedtak, og 
- påse at regnskapsførselen gir et korrekt uttrykk for forbundets drift og finansielle stilling  

Blant de foreslåtte medlemmene til kontrollkomiteen finnes betydelig organisasjonserfaring og 
økonomikompetanse. 
  
Lovkomiteen  
Lovkomiteen skal avgi uttalelser om lovforslag og fortolkningsspørsmål som forelegges fra forbundsstyret. 
Lovkomiteen kan også selv fremme forslag. Siden tolkning av idrettens lover og regler ofte kan være et 
spørsmål om organisasjonspraksis kombinert med juridiske vurderinger, bør lovkomiteen besitte både 
organisasjonserfaring og juridisk kompetanse. De foreslåtte medlemmer tilfredsstiller dette. Den foreslåtte 
leder er advokat. 
  
Fondsstyret  
Fondsstyret skal arbeide etter statutter for NGTFs fond. Etter vedtak på NGTFs ting i 2008 er fondet et 
utøver- og trenerfond. Det kan gis stipend/tilskudd til gymnaster og trenere innenfor NGTFs 
konkurransegrener og oppvisningstropper. Fondsstyrets viktigste oppgave er å være oppdatert mht norske 
utøveres og treneres prestasjoner i internasjonal sammenheng og vurdere ulike prestasjoner opp mot 
hverandre. Et av medlemmene i fondsstyret skal være en representant fra kontrollkomiteen. 
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Valgkomiteens innstilling  Valg i NGTF 2022 – 2024 
 
Forbundsstyret        

Verv Kandidat  
Leder Torgeir Røinås Pedersen, Nedre Glomma Turnforening Gjenvalg 
Visepresident  Birgit Iversen, Finnsnes IL Gjenvalg 
Styremedlem May Britt Harestad Osaland, Tasta Turn Gjenvalg 
Styremedlem Finn Gjertsen, Tønsbergs Turnforening Ny 
Styremedlem Kjetil Folkvord, Oslo Turnforening Ny  
Styremedlem Henriette Haavind Apalnes, Trondhjems Turnforening Ny * 
Styremedlem Åse Linda Tynning, Asker Turn Ny 
Varamedlem Oddny Bismo Eilertsen, Alta Turnforening NY 

* Under 26 år på valgtidspunktet 

Kontrollkomite   
Verv Kandidat  
Leder Rune Reinertsen, Kristiansands Turnforening           Gjenvalg 
Medlem Linda Mikalsen, Laksevåg TIL          Ny 
Medlem Anniken Douglass Mellegaard, Trondhjems 

Turnforening       
Ny 

Varamedlem Heidi Holm, Oslo Turnforening Ny 
Varamedlem Kristian Bjugan, Express IL Ny 

 

Lovkomite  

 
Fondsstyret 

Verv Kandidat  
Leder Arno Riefenstahl, Grimstad T og IF                                        Gjenvalg, ny som leder 
Medlem Inger Fremstad, Kirkenes Turnforening Ny 
Medlem Rune Reinertsen, (representerer kontrollkomiteen) Gjenvalg 
Varamedlem Hilde S. Berglund, Finnsnes IL, Turn                                          Ny 
Varamedlem Helga Iren Nesset, Laksevåg Turn- og Idrettslag                                   Gjenvalg 
Varamedlem Tom Thingvold, Tromsø Turnforening                                     Gjenvalg 

 
Valg av representanter til ting og møter i de organisasjoner NGTF er tilsluttet. 
Ref NGTFs lov § 17 pkt 10 d). 
 
Forslag til vedtak: 
Det kommende styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner NGTF er 
tilsluttet.   
 
Tønsberg, 06. april 2022 

Verv Kandidat  
Leder Iuliana Pedersen, Stabekk Turnforening                         Gjenvalg 
Medlem Trude Riple, Laksevåg Turn og Idrettslag                                        Gjenvalg 
Medlem Jørn Nordeng, Gulset IF Turn Gjenvalg 
Varamedlem Lisbeth Coste, Ski IL Gjenvalg 
Varamedlem Kjetil Knutsen, Tønsbergs Turnforening Ny 
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Lise L. Mandal 
Leder valgkomiteen  
 
 
Valgkomiteen foreslås av forbundsstyret. 
 
Valgkomite 

Verv Kandidat  
Leder Lise Lorentzen Mandal, Tønsberg Turnforening Gjenvalg 
Medlem Lars Hugo Berg, Skjeberg Turnforening Gjenvalg 
Medlem Terje Selnes, Hamar IL, Turn Ny 
Medlem Ragnhild Havenstrøm, Skotfoss Turn og IF Gjenvalg 
Medlem Liv Andrea Saavedra, Salhus Turn Ny* 
Varamedlem Siv Langerød-Erichsen, Tvedestrand Turn og Idrettsforening Gjenvalg 
Varamedlem Stian Syvertsen, Express IL Ny 

 
* Under 26 år på valgtidspunktet  
 
  



 
 
 
 

 	
 

 
 
 
 

49 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

 Torgeir Røinaas Pedersen 
 

Født: 06.06.1969 

Forening/lag: Nedre Glomma Turnforening 

 

 

 
Utdanning: 

 
§ Jurist 
 

Yrkeserfaring og nåværende 
arbeid: 

§ Advokatfullmektig 1995-1998. Advokat fra 1998 til d.d. 
§ Leder av kontrollkommisjon 2 for psykisk helsevern i Østfold 

(dommerfunksjon) 
§ Eksternmekler for familievernkontoret. Fast bistandsadvokat ved 

Fredrikstad tingrett og Borgarting lagmannsrett 
 

Idrettserfaring – aktiv: § Gutte- og juniorlandslag i turn. Medaljer fra NM u 16 og u 17 i sleggekast 
 

Idrettserfaring – tillitsverv: § President i NGTF 2018 - 2020 
§ Leder en kort periode i Fredrikstad turn. Leder i Nedre Glomma turn i 5 år. 

Leder av TKTM Østfold gjennom flere år. Tidligere leder av domsutvalget i 
NGTF. Leder av Lovutvalget i NGTF per d.d. Leder av TKTM i NGTF over 
flere perioder. Først fra ca. 1996-2000, deretter fra 2014 til d.d. 
Internasjonal dommer i turn fra 1997 – 2016.  
 

§ Varamedlem i Gamle Fredrikstad golfklubb.  

Annet: § Var leder i advokatforeningen Østfold og Follo i 4 år, fra 2010-2014. Sitter 
som leder av rådet i frivillighetssentralen i Fredrikstad. 

 

  



 
 
 
 

 	
 

 
 
 
 

50 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

 Birgit Iversen 
 

Født: 15.11.1978 

Forening/lag: 

 

 

 

Finnsnes IL Turn 

 

 

 
Utdanning: 

 
§ Cand.polit statsvitenskap 

Yrkeserfaring og 
nåværende arbeid: 

§ Forretningsanalytiker  – DNB 
§ Business Analyst / Senior Consultant – EVRY 
§ Product Manager – Danske Bank 
§  

Idrettserfaring – aktiv: § Trener II 
§ Kurslærer og trenerpool Trener 1 troppsgymnastikk 
§ Kretsdommer 
§ Trener breddeparti, troppsgymnastikk og turn kvinner 
§ Gymnast bredde og troppsgymnastikk 
§  

Idrettserfaring – tillitsverv: §  Varamedlem Lovkomiteen NGTF   
§ Technical Manager World Gym for Life Challenge 2017 
§ Medlem Teknisk Komite Troppsgymnastikk  
§ Styremedlem og utvalgsleder Tromsø Turnforening 
§ Styremedlem og utvalgsleder Kretsstyret Troms Gymnastikk- og Turnkrets 

 

Annet: § Deltaker på “International Training Programme 2010-2012” Norges 
Idrettsforbund 

§ Deltaker på “Ta Steget” lederutviklingsprogram for kvinner 2016-2017 Oslo 
og Akershus Idrettskrets 

§ Delegasjonsleder ved en rekke Nordiske Mesterskap og EM i TeamGym 
§ Folkevalgt politiker for Høyre i Bydelsutvalget og Komite for barn, unge og 

kultur i Bydel Nordstrand, Oslo 
§  
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 May Britt Harestad Osaland 
 
Født: 

 

19.02.1962 

Forening/lag: 

 

 

 

Tasta Turn 

 

 
Utdanning: 

 
§ Stavanger Katedralskole 1978-1981, Naturfaglinjen 
§ Stavanger Ingeniørhøgskole, 1983-1986, Byggeteknikk 

Yrkeserfaring og nåværende 
arbeid: 

§ Ansatt i Boye og Waage & C fra 1981 (som tegner) og fra 1986 som 
Ingeniør i Bygg og regnskapsansvarlig i samme firma. 

 
Idrettserfaring – aktiv: § Vardeneset turn: Trener for piker 13 -15 år 1979 - 1986 

§ Trener i Tasta Turn: Ulike partier fra 1986 
§ Utarbeidet tabell i 2 dameprogrammer til Tasta Turn sitt kretsturnstevne i 

2006. 
§ En av de hovedansvarlige når Tasta Turn arrangerte kretsturnstevne for 

voksne i 2006. 
§ Utarbeidet og ledet oppvisningsprogrammet for Kvinnelige veteraner ved 

kretsturnstevnet i Haugesund i 2010. 
§ Utarbeidet noen øvelser og ledet programmet «Never to late» for Norges 

Kvinnelige Gymnastikk veteraer ved Kretsturnstevnet på Klepp i 2018 og 
Golden Age i Pesaro (Italia) i 2018. 

Idrettserfaring – tillitsverv: § Styremedlem i NGTF 2018 - 2020 
§ Styremedlem i NGTF 2016 – 2018 
 
Tasta Turn:  
1987 – 2000: Ulike roller, leder fra 2000 
Idrettsrådet i Stavanger, ulike roller 2002 – 2014 
Rogaland Idrettskrets, styremedlem 2012 – 2018 
Styremedlem Idrettens Hus 2012 – 2018 
RKGV (Rogaland Kvinnelige Gymnastikk Veteraner) 2013 –  
Gym-X kontakt for Rogaland fra 2014 -dd 
 
Vardeneset IF: 
Utdanningskontakt 

Idrettsutdanning • Trener 1 gymnastikk NGTF høst/vår 1983/84 
• Trener 1 Aerobic (TURBO) + seniortrener + styrke (GymX) NGTF 

Annet § Tildelt Rogaland Gymnastikk og turnkrets sin fortjenestemedalje i sølv 
2000, gull i 2017 

§ Tildelt Stavanger kommunes Ildsjelpris 2015 
§ Gift, tre voksne barn 

 
  



 
 
 
 

 	
 

 
 
 
 

52 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

 Finn Gjertsen 
 

Født: 

 

 

 

30.03.59 

Forening/lag: 

 

 

Tønsbergs Turnforening 

 
Utdanning: 

 
§ Bedriftsøkonom BI 

Yrkeserfaring og nåværende 
arbeid: 

§ Tidligere markedsføring og salg 
§ Innkjøper nasjonalt tekstilkonsern (Adelsten) 
§ Eier og daglig leder eget grossistfirma (12 år) 
§ Næringsmegler siste 10 år. Nåværende eier og daglig leder. 
§ Styremedlem i diverse egne og eksterne selskaper. 

Idrettserfaring – aktiv: § Turn: 5 x Norgesmester, nordisk mester, Em og VM finalist, OL deltaker 
§ Turn; Sandefjord TIF, Bayer Leverkusen Tyskland, UC Berkeley USA, 

Tønsbergs Turn 
Idrettserfaring – tillitsverv: § Senior landslaget: Lagkaptein  

§ University of California: Team Captain 
§ I perioder, trener for:  

Landslaget 
Sandefjord TIF 
Nøtterøy Turn 
Hermes Turn (Tropp) 
Tønsbergs Turn (Nåværende) 
 
Nåværende observatør til styret i Tønsbergs Turn, sponsor ansvarlig og 
dugnads ansvarlig 

Annet: § Gift, 4 barn. 
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Kjetil Folkvord 
 

Født:  04.09.1978 

Forening/lag: Oslo Turnforening 

 
Utdanning: 

 
§ Fagbrev - Matros 
§ Bachelor - Politihøgskolen 

Yrkeserfaring og 
nåværende arbeid: 

§ Matros – Rasmussen Maritime Services og Color Line 
§ Politiførstebetjent – Øst Politidistrikt 

Idrettserfaring – aktiv: § Forbundsdommer troppsgymnastikk 2003 – 
§ Internasjonal dommer TeamGym 2008 – 
§ Tidl. trener troppsgymnastikk/TeamGym Mandals Turnforening 
§ Tidl. trener troppsgymnastikk/TeamGym Oslo Turnforening 
§ Utøver EM TeamGym 2008 Belgia 
§ Trener EM TeamGym 2010 Sverige 
§ Utøver Nordisk mesterskap TeamGym 2009 Finland (3.plass) 

Idrettserfaring – tillitsverv: § Medlem Teknisk Komité Troppsgymnastikk NGTF 2008-2009 
§ Leder Teknisk Komité Troppsgymnastikk NGTF 2009-2020 
§ Nordisk Teknisk Komité TeamGym 2009-2020 
§ Styremedlem Oslo Turnforening 2010 – 

  

Annet: § Medlem Mandals Turnforening 1983 – 2003 
§ Medlem Oslo Turnforening 2004 -  
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 Henriette Haavind Apalnes 
 

Født: 28.03.2000 

Forening/lag: IF Storm 

 

 
Utdanning: 

 
§ Fullført Videregående opplæring 
§ Studerer Bygg- og miljøteknikk på NTNU 

Yrkeserfaring og nåværende 
arbeid: 

§ Butikkmedarbeider og låseansvarlig på KIWI 
§ Leder for jubileumskomiteen til bygg sin linjeforening på studiet 

(studentfrivillighet) 
Idrettserfaring – aktiv: § Turnet bredde, akrobatikk og tropp for IF Storm 2012-2016 

§ Turnet tropp for Herkules IF 2016-2018 
§ Trener for IF Storm 2013-2021 
§ Trener for Skotfoss Turn og IF 2019-2020 
§ Bidratt som trener på treningssamlinger i regi av TGTK 

Idrettserfaring – tillitsverv: § Ungdomsrepresentant i Telemark gymnastikk- og turnkrets 
§ Stevneansvarlig i Telemark gymnastikk og turnkrets 

Annet:  
 
  



 
 
 
 

 	
 

 
 
 
 

55 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

 
 

 

Åse Linda Tynning 
 
Født: 

 

16.02.70 

Forening/lag: 

 

 

 

 

Asker turnforening 

 

 
Utdanning: 

 
§ Master of management-kurs: Nyskaping og kommersialisering, BI 
§ Teatervitenskap grunnfag, Universitetet i Oslo 
§ Journalistikk mellomfag, Høgskulen i Volda 
§ Statsvitenskap grunnfag, Universitetet i Oslo 

Yrkeserfaring og nåværende 
arbeid: 

 
§ Reportasjeleder, God morgen Norge, Mastiff AS 
§ Prosjektleder for valget 2019, TV 2 
§ Redaksjonsleder/vaktsjef/reporter/programleder i TV 2 
§ Hovedkommentator turn og RG under Rio-OL, TV 2 
§ Nyhetsreporter TV 2 Nyhetene og Dagsrevyen, NRK 

 
Idrettserfaring – aktiv:  

§ Gymnast på breddeparti og RG, Eidanger turnforening 
Idrettserfaring – tillitsverv:  

§ Styremedlem, Asker turnforening 
§ Leder i valgkomiteen, Asker turnforening 
§ Medlem i turnkomiteen, Asker turnforening 

 
Annet:  

§ AUF-leder, Risenga ungdomsskole 
§ Ansattrepresentant, TV 2-styret 
§ Medlem i NJs klubbstyre og forhandlingsutvalg i TV 2 
 

 
 


