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Lov for Norges Fleridrettsforbund 
 

Vedtatt 01.09.2007, med senere endringer, senest på styremøte 24.01.2023.  

   
  

 

 

 

 

§ 1  Formål 

(1) Norges Fleridrettsforbunds formål er å fremme interessene til boccia, teppecurling, 

petanque og Friskis&Svettis 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)  Norges Fleridrettsforbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer 

boccia, teppecurling, petanque og Friskis&Svettis’ aktiviteter, og som er medlemmer 

av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 

 

(2)  Norges Fleridrettsforbund er medlem av NIF, Cerebral Palsy International Sport and 

Recreation Association og Federation International de Petanque et Jeu Provencal, og skal 

overholde deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for særforbundet uavhengig 

av hva som måtte stå i særforbundets egen lov. 

 Norges Fleridrettsforbund er organisert i tre seksjoner: 

- Seksjon boccia og teppecurling 

- Seksjon petanque 

- Seksjon Friskis&Svettis  

(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  
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§ 3  Oppgaver og myndighet  

 

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

 NIFs lov §§2-2 og 2- 

 

§ 4 Medlemskap, kontingent og avgifter 

(1)  Idrettslag som organiserer boccia, teppecurling, petanque og Friskis&Svettis’ 

aktiviteter, og er medlem av NIF, kan søke om å bli medlem i særforbundet.   

 

(2)  Søknad om medlemskap sendes Norges Fleridrettsforbund 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. 

 

(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 m.v 

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 §§ 2-10 og 

 6-6 (5) 

 

§ 9  Refusjon av utgifter og godtgjørelse  

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

 

 

(1)  Norges Fleridrettsforbunds høyeste myndighet er særforbundstinget som avholdes 

annethvert år innen utgangen av april. 

 

(2)  Ordinært og ekstraordinært særforbundsting 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 særforbundstinget: 

a)  Styret. 

b)  Et representasjonsberettiget organisasjonsledd. 

c)  Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

 

(2) Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på særforbundstinget:  

 Totalt 102 stemmeberettigede som fordeles slik: 

 a) Forbundsstyrets medlemmer (6 medlemmer) 

 b) Representanter for seksjonene, inntil 96 stemmeberettigede som fordeles slik: 

• Samtlige seksjoner skal tildeles 15 mandater/representanter.  

• 2/3 av de resterende 51 mandatene fordeles i henhold til seksjonenes 

lagsantall og den siste 1/3 av de resterende 51 mandatene fordeles i henhold 

til seksjonens medlemstall pr 31.12 to år forut for Særforbundstinget (NIFs 

tall).  

Ingen seksjon kan tildeles mer enn 49% av det samlede mandatantallet. 

Lagsrepresentantene fordeles mellom lagene på følgende måte: 

Etter idrettslagenes medlemsmasse jfr. NIFs lov § 10-3 (1).  

 

(3)  Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller 

oppnevnt av styret.  

  

(4)  Særforbundsstyret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal 

dekkes av særforbundet. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 

 

(5) Møterett, talerett og forslagsrett på særforbundstinget i saker som ligger innenfor 

utvalgets/komiteens arbeidsområde: 

a) Kontrollutvalgets medlemmer. 

b) Valgkomiteens medlemmer. 

c) Ledere i øvrige tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem 

dersom leder er forhindret fra å møte.  

d) Disiplinær- og sanksjonsutvalgets medlemmer 
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(6) Møterett og talerett på særforbundstinget:  

a)  Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

b)  Særforbundets generalsekretær. 

c)  Representant fra NIF.  

 

 

§ 13  Særforbundstingets oppgaver 

Særforbundsstinget oppgaver:  

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 

2. Velge dirigent(er). 

3. Velge protokollfører(e). 

4. Velge to representanter til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne forretningsorden. 

6. Godkjenne innkallingen. 

7. Godkjenne sakslisten. 

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 saksliste. 

11. Fastsette eventuell kontingent. 

12. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 

13. Engasjere revisor til å revidere særforbundets regnskap. 

14. Foreta følgende valg: 

1) Forbundsstyre  

a) President, visepresident og 1 styremedlem (en fra hver seksjon) 

b) 3 personlige varamedlemmer (en fra hver seksjon)  

 

2) Kontrollutvalg 

            a) leder, 2 medlemmer (en fra hver seksjon),  

b) 3 personlige varamedlemmer (en fra hver seksjon).  

 

3) Valgkomité  

a) leder, 2 medlemmer (en fra hver seksjons valgkomité),  

b) 3 personlige varamedlemmer  

Alle 6 skal også sitte i seksjonenes valgkomiteer 

 

4) Disiplinær- og sanksjonsutvalget  

a) leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.  

(til sammen 2 fra hver av seksjonene petanque og boccia/teppecurling) 

5) Representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet 

eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter. 

President, visepresident og styremedlem velges enkeltvis. Deretter velges 

varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølge i forhold til 
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stemmetall. Styret og valgkomiteen skal ha minst ett medlem som pr. 31. 

desember det år valget avholdes er under fylte 26 år.  

 

 

§ 14  Særforbundets styre 

(1) Særforbundet ledes og forpliktes av styret, som representerer særforbundet utad. 

  

Styret består av følgende 6 medlemmer:  

- President, visepresident og 1 styremedlem, hver med personlig varamedlem 

- En representant for den enkelte seksjon, som oppnevnes av den enkelte seksjons   

   styre. 

 

(2) Styret er særforbundets høyeste myndighet mellom særforbundstingene, men visse 

beslutninger kan kun vedtas av særforbundstinget 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 særforbundets formål vedtas 

 - forsvarlig organisering av særforbundets virksomhet og økonomistyring 

- at beslutninger fattes i samsvar med NIFs regelverk og vedtak, særforbundets 

lov og særforbundstingets vedtak. 

 

(4) Styret skal føre tilsyn med særforbundets virksomhet og evt. 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 særforbundstinget ikke har 

valgt representanter. 

 

(7) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to styremedlemmer 

forlanger det.  

 

 

§ 15  Kontrollutvalg, valgkomite og øvrige tingvalgte organer 

 

 

(1)   For regler om kontrollutvalget gjelder NIFs lov  2-12  

 

 

(2) For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18 

 

 

 

§ 16 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff 

 

 For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff gjelder NIFs regelverk  
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(NIFs lov kap.11, NIFs lov kap. 12 og Antidopingregelverk). 

 

 

§ 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 

 

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. 

 

 

§ 21  Seksjoner 

Norges Fleridrettsforbund er organisert i tre seksjoner, jf. § 2. Seksjonene har faglig og 

administrativ myndighet innenfor sine idretter. Seksjonene er ikke selvstendige juridiske 

enheter eller organisasjonsledd i NIF, jf. § 2.  

Bruk av en annen seksjons logo/varemerke forutsetter forutgående skriftlig godkjenning av 

vedkommende seksjon. 

 

§ 22  Seksjonsårsmøter  

Ordinære seksjonsårsmøter avholdes annethvert år innen utgangen av april, før forbundstinget 

og i forbindelse med avvikling av dette.  

Styremedlemmer fra seksjonene i foregående periode forut for tinget har tale- og forslagsrett på 

forbundstinget, jf. § 15.   

For seksjonsårsmøtene gjelder de samme regler som for forbundstinget med hensyn til 

innkalling, møterett, stemmeregler og talerett, samt møtets ledelse mv., så langt disse passer.  

Hver seksjon skal utarbeide regler for idrettslagenes representasjon til seksjonsårsmøtene.  

Leder i hver seksjon har møte- og talerett i forbundsstyret i de saker som angår seksjonen, og 

leder av hver av seksjonenes valgkomiteer har møte- og talerett i Norges Fleridrettsforbunds 

valgkomité.  

De vedtak som fattes på seksjonsårsmøtene skal ikke være i strid med vedtak fattet av 

forbundsstyret eller forbundstinget, eller i strid med overordnet organisasjonsledds lover og 
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bestemmelser.  

Seksjonsårsmøtene skal: 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 

2. Velge dirigent(er). 

3. Velge protokollfører(e). 

4. Velge to representanter til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle beretning for seksjonen 

9. Behandle særforbundets regnskap i revidert stand, styrets økonomiske 

beretning, revisors beretning og kontrollutvalgets beretning. 

10. Behandle forslag og saker. 

11. Fastsette eventuell kontingent. 

12. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 

13. Foreta følgende valg: 

a) Styre bestående av leder, nestleder, minst 2 medlemmer og 1 varamedlem 

b) Valgkomité bestående av leder, 2 medlemmer og ett varamedlem 

 

§ 23 Seksjonsstyrene   

Forbundsstyrets medlemmer og generalsekretæren kan møte i seksjonsstyrene med tale- og 

forslagsrett. 

Seksjonsstyrene skal blant annet: 

1. Jobbe innenfor de økonomiske rammer som er fastsatt av forbundstinget og 

forbundsstyret. 

2. Planlegge og gjennomføre opplæring og trening innen sine idretter. 

3. Lede faglig utvikling og spre informasjon og drive rekrutteringsarbeid i sine idretter. 

4. Legge til rette for at det kan drives aktivitet i de respektive idretter på en faglig, 

sikkerhetsmessig og økonomisk forsvarlig måte. 

5. Arrangere konkurranser og eventuelt å organisere landslag i sine idretter. 

6. Representerer idretten nasjonalt og internasjonalt. 

7. Planlegge og gjennomføre ledermøter. 

8. Innkalle til ekstraordinære seksjonsårsmøter. 

 

Seksjonsstyrene er vedtaksføre etter de samme regler som for forbundsstyret, og innkalles til 

møter etter de samme regler som for dette. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 

Seksjonsstyrene er rådgivende organer overfor forbundsstyret i sine idretter og er videre 

utøvende organer i sine idretter innenfor fullmakt fastsatt av forbundsstyret.  

Seksjonsstyrene skal holde forbundsstyret underrettet i viktige saker, og skal opptre i samråd 

med forbundsstyret. Seksjonsstyrene rapporterer til forbundsstyret. 

Seksjonsstyrene skal ivareta seksjonenes økonomiske forhold, samt sørge for at 

forvaltningen av seksjonenes midler skjer på forsvarlig måte og i henhold til budsjett 
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godkjent av forbundstinget. Seksjonsstyrene skal forhåndsrapportere eventuelle 

disposisjoner som kan medføre budsjettavvik til forbundsstyret. Seksjonsstyrene skal 

ellers arbeide i henhold til fullmaktsreglement utarbeidet av forbundsstyret.   

 

 


