LOVENDRINGSFORSLAG TIL FORBUNDSTINGET – OVERSIKT
For å sikre at alle organisasjonsledd har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk,
vedtar NIF en egen lovnorm for NIFs organisasjonsledd. Idrettsstyret har vedtatt ny lovnorm for
særforbund som trådte i kraft 010122. Lovnormen inneholder et minimum av det alle
organisasjonsledd må ha i sin lov. Etter NIFs lov 2-2 (2) tilligger det forbundsstyret å oppdatere loven
i samsvar med ny lovnorm. Den nye lovnormen er derfor innarbeidet i den loven som er fremlagt for
forbundstinget.
Til forbundstinget forslår styret i følgende lovendringer:
•

Til § 1 (1) annet avsnitt:
Ordet «idrettslig aktivitet» foreslås erstattet med «badmintonaktivitet».

•

Til § 1 (1) tredje avsnitt:
Foreslås flyttet til § 14 (4) som omhandler forbundsstyrets oppgaver.

•

Til § 2 (1) siste setning:
Foreslås slettet som unødvendig.

•

Til § 12 (2) b) annet avsnitt:
Foreslås å slette begge setningene. De er overflødige, jf. § 4 (4) og henvisningen til NIFs lov i
§ 6.

•

Til § 13 nr. 16 a)
Foreslås en språklig endring og en presisering av hvem varamedlemmene er.

•

Til § 13 annet avsnitt:
Foreslås presisert at styret velges enkeltvis, mens for øvrige utvalg velges leder og nestleder
enkeltvis og øvrige medlemmer og varamedlemmer samlet.

•

Til § 13 tredje avsnitt:
Foreslås slettet som unødvendig. Valgkomiteens innstilling er en del av saksdokumentene
som skal tilgjengeliggjøres i samsvar med § 11 (2), jf. NIFs lov § 2-16.

•

Til § 13 fjerde og femte avsnitt:
Bestemmelsen innebærer en valgbarhetsbegrensning som iht. NIFs lov § 2-5 (1) siste setning
må godkjennes av Idrettsstyret. Dette er en bestemmelse som ble inntatt på Idrettstinget
2019. Forbundsstyret vil søke Idrettsstyret om godkjenning. Dersom godkjenning ikke gis, vil
forbundsstyret fjerne de to avsnittene fra loven.

•

Til § 14 (3):
Forslås slettet som unødvendig.

•

Til § 14 (4):
Foreslås flyttet fra § 1-1 (3).

•

Til § 14 (9):
Foreslås å slette de to første setningene. Krav til vedtaksførhet og flertallskrav fremgår av §
8. Foreslås en språklig presisering av siste setning.

•

Til § 15 (3):
Første setning foreslås slettet som overflødig. Krav til vedtaksførhet og flertallskrav fremgår
av § 8. Øvrige setninger foreslås slettet. Den generelle forslagsfristen er iht. NIFs lov minst 1
måned før tinget, jf. loven § 11 (2), og det foreslås at loven ikke har en egen forslagsfrist kun
for lovforslag.
I NIFs lov har alle NIFs tingvalgte organer sitt mandat definert i loven. Det foreslås at
forbundets lovutvalg gis tilsvarende mandat som NIFs lovutvalg har iht. NIFs lov.

•

Til § 16 første og annet avsnitt:
Særforbund skal utarbeide lovnormer for egne særkretser, basert på NIFs lovnorm for
særkretser. Dette foreslås presisert. Det foreslås også presisert at særforbundet kan
sammenslå og nedlegge særkretser, jf. NIFs lov § 7-1 (1). For øvrig foreslås det språklige
endringer.

•

Til § 16 tredje avsnitt:
Det avholdes ikke forbundsting hvert år.

•

Til § 17:
NIFs lov § 10-4 regulerer vilkår for opptak i idrettslag. Disse fremgår av det enkelte idrettslags
egne lover og er unødvendig å ha med i loven til et særforbund. Setningen foreslås slettet.

