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Stiftelsesdokument for Norges Fleridrettsforbund
Den 1. september 2007 ble det avholdt stiftelsesmøte (konstituerende ting) for Norges
Fleridrettsforbund.

Tilstede:
Til stede var de idrettslag som fremgår av vedlegg 1.
I tillegg møtte følgende personer:
Styret NFI
Thorsen
Leifsen
Skrolsvik
Fossli

Odd-Roar
Thorleif
Solveig
Britt Ingebjørg

President
Styremedlem, Forbundsstyret
Styremedlem, Forbundsstyret
N FI - Regionskonsulent

Ansatte NFI
Andreassen
Hansen
Håkenstad
Johannesen
Mørdre
Nilsen
Torege
Vik

Mads
Gøril
Hilde
Per-Einar
Vigdis B.
Sissel Stæhr
Linda
Arnfinn

N FI - Utviklingskonsulent
N FI - Utviklingskonsulent
NFI - Regionskonsulent
NFI - Regionskonsulent
N FI - Regionskonsulent
N FI - Administrasjonskonsulent
NFI - Utviklingskonsulent
N FI - Konstituert Generalsekretær

Andre Observatører NFI
Finn
Andersen

Ringerike Helsesportlag
Akershus Idrettskrets — Råd for
funksjonshemmede
Ringerike Helsesportlag
Strømsgodset IFF
Gjøvik Handicapidrettslag

Bakke
Bølerengen
Didriksen

Silje
Gerd
Morten

Ellingsen
Fallingen
Fauskanger
Fredheim
Iversen
Johansen
Johnsen
Juvastøl

Wenche
Turid
Marie
Steinar
Egil
Gunn Hilde
Anbjør U.
Thorhild
Solbjørg

Østre Toten Helsesportlag
Friskus Handicapidrettslag
Eidsvoll FIL
Ringerike Helsesportlag
Handisport IL
Helios HIL
Kristiansand Helsesportlag
Sarpsborg Handicapidrettsforening

Thorbjørn
Jan Otto

Valgkomiteen - Leder
Tønsberg Funk. Idrettslag

Alf
Nina

Toppidrett
Moss og Omegn HIL

Gunnar
Eddie
Roar

Asker HSL
Nedre Romerike HIL
Øvre Romerike Handicapidrettslag

Karlsen
Kristiansen
Møller
Olsen
Ringstad
Sagen
Stefors
Taraldsen

Friskis&Svettis Norge
Marthinussen

Henrik

F&S Norge
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Meisingseth

Siv

F&S Norge

Oftedal

Eline

F&S Norge

Richardsen

Morten

F&S Norge

Sandbu

Karette Wang

F&S Norge

Friskis&Svettis Gjester
Hagen
Evy-Ann
Hansson
Jeppe
Mathisen
Birgit
Petanque
Bruu
Aarestad
Bjordal
Johansen
Lund
Tikkanem

Freddy Storaker
Anders
Øyvind
Roger
Arne
Paavo

Interimstyret
Birkeland
Paule
Woldsund
Nesset
Richardsen

Hedi Anne
Tove
Svein
Arnar
Morten

Andre tilstede
Ulrik R.
Opdal
Kahrs
Nina
Kleven
Pål

Valgkomiteen
F&S Norge
F&S Bergen

President

Dirigent
Norges Idrettshøgskole
Idrettens Advokatkontor

Følgende stiftelsesdokument ble fastsatt:
1.

Lov for Norges Fleridrettsforbund

§ 1 Formål
Norges Fleridrettsforbunds formål er å fremme interessene til de idretter som er tilsluttet Norges
Fleridrettsforbund 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.
Forbundet skal bidra til å nå NIFs visjon om «Idrett for alle» og arbeide for at alle mennesker
som ønsker det skal gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.
Virksomheten må være rettet mot å gi det enkelte medlem og lag best mulig forutsetninger for
å drive aktivitet. Forbundets legitimitet må være bygget på dette.
Forbundet skal være en åpen og inkluderende organisasjon der all virksomhet skal drives på
en etisk forsvarlig måte.
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§ 2 Organisasjon
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 Komité(NIF).
Norges Fleridrettsforbund er medlem av NIF og er underlagt de til en hver tid gjeldende lover og
bestemmelser for NIF.
Norges Fleridrettsforbund er medlem av følgende internasjonale organisasjoner:
- Cerebral Palsy International Sport and Recreation Association
- Federation International de Petanque et Jeu Provencal
Norges Fleridrettsforbund er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser for
ovennevnte internasjonale organisasjoner.
Norges Fleridrettsforbund er organisert i fire seksjoner:
-

Seksjon for boccia
Seksjon for teppecurling
Seksjon for petanque
Seksjon for Friskis & Svettis

Opptak av nye idrettsgrener i Norges Fleridrettsforbund må forelegges Idrettsstyret for godkjennelse.
Idrettsstyret avgjør om den nye idretten faller inn under NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av
idrett. Ved avslag kan forbundet fremme forslag om opptak av den nye idrettsgrenen på det første
ordinære Idrettstinget.
Norges Fleridrettsforbund er en juridisk enhet, herunder ett organisasjonsledd tilsluttet NIF.
Seksjonene er underlagt forbundstingets og forbundsstyrets instruksjonsmyndighet,jf. NIFs lov § 6-4.
Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 6, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Norges Fleridrettsforbund uavhengig
av hva som måtte stå i denne loven.

§ 3 Oppgaver og kompetanse
Norges Fleridrettsforbund skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det
imøtekommer de krav og utfordringer idrettenes medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.
Norges Fleridrettsforbund er den høyeste faglige myndighet for de idretter forbundet organiserer i
Norge. Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter vedkommende idrett med
følgende unntak:
a)
b)
c)
d)

Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener.
Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener.
Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for at
forbundene selv iverksetter kontrollrutiner.
Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j.

Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av
Norges Fleridrettsforbund.
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§ 4 Medlemskap
Alle idrettslag som organiserer boccia, teppecurling, petanque og Friskis & Svettis' aktiviteter og er
medlem av NIF, har rett til å bli medlemmer i Norges Fleridrettsforbund.
Søknad om medlemskap sendes Norges Fleridrettsforbund via idrettskretsen i den idrettskrets
idrettslaget tilhører. Utmelding skjer på samme måte.
Alle idrettslag som er tilsluttet Norges Fleridrettsforbund plikter å overholde NIFs og Norges
Fleridrettsforbunds lover, sikkerhetsforskrifter, bestemmelser og vedtak.

§ 5 Kontingent/avgifter
Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgift for sine medlemslag.
Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget. Styret
kan frata lag som skylder kontingent eller avgift for mer enn et år etter forfall medlemskapet i
forbundet og anbefale overfor NIF at laget fratas medlemskap i NIF. Reglene i NIFs lov § 10-2 gjelder
tilsvarende.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som
påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt
arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring etter forrige punktum skal fremgå av
budsjett og regnskap.

§ 7 Inhabilitet
For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7.

§ 8 Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12(NIFs straffebestemmelser).

§ 9 Forbundstinget
Norges Fleridrettsforbunds øverste organ er forbundstinget som holdes hvert 2. år i mars/april.
Forbundstinget innkalles av styret med minst 2 måneders varsel til forbundets medlemmer. Ved
innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal sammensettes i henhold til NIFs lov
§ 2-4. Forslag som skal behandles på forbundstinget må være sendt til styret senest 4 uker før
forbundstinget. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt
ut senest 2 uker før forbundstinget.
Lovlig innkalt forbundsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter,jf. NIFs
lov § 2-5.
På forbundstinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte
sakslisten. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av
sakslisten.

6

§ 10 Representasjon på forbundstinget
På forbundstinget møter med stemmerett:
a)
b)

Forbundsstyrets medlemmer
Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:
1 representant
• Lag med til og med 30 medlemmer:
2 representanter
• Lag med fra 31 - 200 medlemmer:
• Lag med over 200 medlemmer:

3 representanter

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller oppnevnt av styret etter
fullmakt.
Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av Norges
Fleridrettsforbund. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.
Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor
komiteenes/revisors/seksjonenes arbeidsområde:
Kontrollkomiteens medlemmer
a)
Valgkomiteens medlemmer
b)
Revisor.
c)
Hver av seksjonenes styremedlemmer,jf. § 17
d)
Generalsekretæren har møte- og talerett.

§ 11 Ledelse av forbundstinget
Forbundstinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e)
representant(er).

§ 12 Forbundstingets oppgaver
Forbundsstinget skal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Godkjenne de fremmøtte representantene.
Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
Behandle beretning for Norges Fleridrettsforbund.
Behandle Norges Fleridrettsforbunds regnskap i revidert stand.
Behandle innkomne forslag og saker.
Fastsette kontingent og avgifter.
Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere Norges Fleridrettsforbunds
regnskap.
Foreta følgende valg:
a) President og 1. og 2. visepresident
b) 4 styremedlemmer og 4 varamedlemmer(1 fra hver seksjon)
c) Kontrollkomite med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner Norges Fleridrettsforbund er
tilsluttet
e) Valgkomite med leder, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer

Presidentskapet skal bestå av representanter fra ulike seksjoner.
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President, visepresidenter, styremedlemmer og varamedlemmer velges enkeltvis.
Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være
forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to
representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg m.v. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og
utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer
teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.
Valgene må ellers være i henhold til NIFs lov § 2-5 og retningslinjer gitt i medhold av denne.

§ 13 Stemmegivning på forbundstinget
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av
de avgitte stemmene.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det
antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
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.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. 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 bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne
avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres
valget ved loddtrekning.

§ 14 Ekstraordinært forbundsting
Ekstraordinært forbundsting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:
Vedtak av Idrettsstyret.
Vedtak av forbundstinget.
Vedtak av forbundsstyret.
Krav fra de organisasjonsledd som på siste forbundsting representerte minst '/ av de
stemmeberettigede representanter.
Ekstraordinært forbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om
innkalling av tinget.
a)
b)
c)
d)

§ 15 Forbundets styre
Norges Fleridrettsforbund ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet mellom
tingene. Styret består av president, 1. og 2. visepresident, 4 styremedlemmer og 4 personlige
varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun i styret ved forfall. Lederne av seksjonsstyrene har møteog talerett i saker som angår seksjonen.
Styret skal:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Iverksette forbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
Forestå forbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dets faglige
myndighet.
Arbeide med saker som er nevnt i § 3.
Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra forbundstinget eller som styret finner
påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse.
Planlegge og gjennomføre ledermøter.
Utarbeide fullmaktsreglement som omfatter myndighetsforholdet mellom forbundsstyret og
seksjonsstyrene.

Styret skal holde møter når presidenten bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger
det.
Til styrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt forbunds styre når internasjonale saker og
spørsmål skal behandles. Representanten fra det internasjonale forbundets styre møter med tale- og
forslagsrett, men ikke stemmerett.
Styret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og foreslå aktuelle kandidater
til internasjonale forbunds styrer og underliggende komiteer.
Styret skal i samråd med norsk medlem av internasjonalt styre, diskutere forbundets standpunkt i
internasjonale idrettspolitiske saker.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de
avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

§ 16 Forbundsseksjonene
Norges Fleridrettsforbund er organisert i fire 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 godkjennin av
vedkommende seksjon.

§ 17 Seksjonsmøter
Ordinære seksjonsmøter avholdes hvert 2. år i mars/april dagen før forbundstinget. Styremedlemmer
fra seksjonene i foregående periode forut for tinget har tale- og forslagsrett på forbundstinget,jf. § 10.
For seksjonsmøtene gjelder de samme regler som for forbundstinget med hensyn til innkalling,
møterett, stemmeregler og talerett, samt møtets ledelse m.v., så langt disse passer.
Hver seksjon skal utarbeide regler for idrettslagenes representasjon til seksjonsmøtene.
Seksjonsmøtene skal:
-

Godkjenne de fremmøtte representantene
Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
Behandle beretning for seksjonen
Behandle seksjonens regnskap i revidert stand
Behandle innkomne forslag og saker
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-

Fastsette eventuelle avgifter
Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett
Velge:
a) Styre bestående av minst 3 medlemmer og 2 varamedlemmer
b) Valgkomite bestående av leder, 2 medlemmer og ett varamedlem

Ved valg/oppnevning av representanter til forbundstinget, samt medlemmer til styre, råd og utvalg,
skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig
i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra
hvert kjønn i styre, råd og utvalg m.v. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg m.v. som
består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med
ved beregningen av kjønnsfordelingen.
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 valgkomite.
De vedtak som fattes på seksjonsmøtene skal ikke være i strid med vedtak fattet av forbundsstyret eller
forbundstinget, eller i strid med overordnet organisasjonsledds lover og bestemmelser.

§ 18 Seksjonsstyrene
Seksjonsstyrene består av minst 3 styremedlemmer (leder og to styremedlemmer) og 2
varamedlemmer.
Varamedlemmer møter kun i styret ved forfall. Forbundsstyrets medlemmer og generalsekretæren kan
møte i seksjonsstyrene med tale- og forslagsrett.
Seksjonsstyrene skal blant annet:
Jobbe innenfor de økonomiske rammer som er fastsatt av forbundstinget og forbundsstyret.
Planlegge og gjennomføre opplæring og trening innen sine idretter.
Lede faglig utvikling og spre informasjon og drive rekrutteringsarbeid i sine idretter.
Legge til rette for at det kan drives aktivitet i de respektive idretter på en faglig,
sikkerhetsmessig og økonomisk forsvarlig måte.
• Arrangere konkurranser og eventuelt organisere landslag i sine idretter.
• Representerer idretten nasjonalt og internasjonalt.

•
•
•
•

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,jf. § 15 annet ledd nr. 6.
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 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,jf. § 15 annet ledd nr. 6.
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§ 19 Rettigheter til idrettsarrangement
For bestemmelser om rettigheter til idrettsarrangement gjelder NIFs lov § 14-1.

§ 20 Medierettigheter
For bestemmelser om medierettigheter gjelder NIFs lov § 14-2.

§ 21 Bestemmelser om konkurranseforbud
Idrettsstyret og styret i Norges Fleridrettsforbund kan nekte organisasjonsledd og medlem av
organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet
gjennom deltakelse, medlemskap eller samarbeid med andre organisasjoner. Nektelse krever saklig
grunn.
Norges Fleridrettsforbund fastsetter konkurranseregler og regler om startberettigelse,jf. NIFs § 14-3.

§ 22 Komiteer og utvalg
Forbundet skal ha følgende faste komiteer:
1. Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-18.
2. Valgkomiteen velges på forbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og har som
oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på
forbundstinget.
Andre faglige utvalg og komiteer opprettes i henhold til § 15 annet ledd nr. 4.
Til fagkomiteers møter innkalles medlem av internasjonalt forbunds tilsvarende komiteer. De møter
med forslags- og talerett, men ikke stemmerett.

§ 23 Lovendring
Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært forbundsting etter å ha vært oppført på
saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.
Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere
disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.
Lovendringer gjort på Idrettstinget, som har konsekvenser for forbundet, trer i kraft umiddelbart.

§ 24 Oppløsning
Forslag om oppløsning av Norges Fleridrettsforbund må først behandles på ordinært forbundsting. Blir
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinært forbundsting 3 måneder senere. For at
oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av Norges Fleridrettsforbund, tilfaller eiendeler NIF eller formål
godkjent av Idrettsstyret.
Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning.
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2.

Valg av styre:

Til medlemmer av Norges Fleridrettsforbunds styre ble valgt:

President

Morten Richardsen, Haslum

Friskis&Svettis

1. visepresident
2. visepresident

Hedi Arme Birkeland, Oslo
Freddy Bruu, Oslo

Teppecurling, boccia
Petanque

Styremedlem

Svein Woldsund, Oslo

Petanque

Personlig varamedlem

Mike Barker, Oppegård

Styremedlem

Stig Morten Sandvik, Trondheim

Personlig varamedlem

Astrid Wilhelmsen, Oslo

Styremedlem

Solveig Skrolsvik, Farsund/Lørenskog

Personlig varamedlem

Rolf Larsen, Sarpsborg

Styremedlem

Eline Oftedal, Oslo

Personlig varamedlem

Henrik Marthinussen, Oslo

3.

Boccia

Teppecurling

Friskis&Svettis

Valg av kontrollkomite

Til medlemmer av Norges Fleridrettsforbunds kontrollkomite ble valgt:

Leder

Vidar Bøe, Lørenskog

Teppecurling, boccia

Medlem

Signe Hovind, Høvik

Petanque

Medlem

Eivind Mykland, Høvik

Friskis&Svettis

Varamedlem

Marit Rui, Skedsmo

Teppecurling

Varamedlem

Ingunn Monsen, Oslo

Friskis&Svettis

4.

Valg av valgkomite

Til medlemmer av Norges Fleridrettsforbunds valgkomite ble valgt:

Leder:

Roald Linaker, leder i Troms Idrettskrets

Medlemmer:

Evy-Ann Hagen, F&S
Torbjørn Kristiansen, NFI
Grete Johansen , Petanque

-12 Varamedlemmer:

Nils Mortensen, F&S
Wenche Hansen, NFI

5.

Representanter til ting og møter i de organisasjoner
Norges Fleridrettsforbund er tilsluttet.

Forbundets styre gis fullmakt til å utpeke representanter.

6.

Valg av revisor:

Som revisor for Norges Fleridrettsforbund ble valgt:

Revisjonsfirmaet Deloitte

7.

øvrige forhold

7.1

Navn på forbundet

Som navn på forbundet ble inntil videre valgt Norges Fleridrettsforbund. Styret er gitt fullmakt til å
vurdere navnet på det nye forbundet og evt. fremlegge dette for første ordinære ting.

7.2

Organisasjonsmessige prinsipper og forhold

Det ble besluttet organisasjonsmessige prinsipper og forhold slik dette fremgår av
vedlegg 2.

7.3

Prinsipper for Langtidsplan og budsjett

Det ble besluttet prinsipper for Langtidsplan og budsjett slik dette fremgår av vedlegg 3.

7.4

Tidspunkt og sted for første ordinære ting

Det ble besluttet at styret fikk fullmakt, i samarbeid med seksjonene, til å fastsette tid og sted
for tinget.

Møtet hevet.
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Vedlegg 1- Stiftere - tilstede
Klubber og
lag
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Bakersveen

Ståle

Holmestrand Petanque Klubb

Bakke

Elin

F&S Hamar

Bakkelund

Kjell A

Østre Toten Helsesportlag
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Barker

Michael

Follo Petanca Klubb

Bell

Eli

F&S Stavanger

Bjerkås

Alf

Tromsø Helsesportslag

Breivik

Arve

Verdal Helsesportlag

Borgerud

Knut

Hølen Petanque Club

Bruu

Lisbeth

Økern Petanque Club

Christiansen

Johnny

Vivil

Didriksen

Turid

Strømsgodset IFF

Dybvig

Petter

Oslo Handicapidrettslag~'~

Eriksen

Andre

Hamar og Omegn Helsesportlag

Fredheim

Steinar

Eidsvoll FIL

Grændsen

Elisabeth

F&S Lillehammer

Hansen

Gjertrud Strøm

F&S Hønefoss

Hansen

Wenche

Ringerike Helsesportlag

Hovind

Signe

Oslo Petanque Club

Hynes

Jorunn A.

Nedre Romerike HILj

Indgaard

Ottar

Levanger Helsesportslag

Julshamn

Sigmund

Fræna Helsesportlag

Juvastøl

Thorild

Kristiansand Helesesportlag

Karlsen
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Vigdis
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Larsen

Rolf

Sarpsborg Handicapidrettsforening

Losoa

Kollbjørn

IL Forsøk

Lysaker

Mette

F&S Lørenskog

Lysne

Grethe - Karin
Jorunn

F&S Bergen
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Vestre Toten HIL

Nilsen

Ingrid L.

FUTT Helsesportslag

Olsen

Alf Reidar

IL Handisport

Olsen

Egil

Moss og Omegn HIL

Olsen

Robert

Valle Petanque

Pedersen

Ann Kjellmann

Alta IF Bocciagruppe

Pedersen

Eilif

Asker HSL

Rehn

Stefanie

F&S Oppegård

Rui

Marit

Øvre Romerike Handicapidrettslag

Sand

Lars Morten

F&S Gjøvik

Skogli

Gjøvik Handicapidrettslag

Solbu

Reidar
Ragnfrid
Vikhagen

Søndersrød

Bente

F&S Tønsberg/Nøtterøy

Sørlie

Sigbjørn

Friskus Handicapidrettslag

Såheim

Rolf

Boule Frederik II

Vordal

Jarle

Helios HIL

Woldsund

Svein

Petancamigos

Zhal

Tore

Trondheim Funksjonsh. IdrettslØ
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Østerud

Dag

Tønsberg Funk. Idrettslag
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Stig Morten
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Vedlegg 2. Organisasjonsmessige prinsipper og forhold
1.

Forbundets organisasjonsmessig status

Gjennom vedtakene på ekstraordinære ting har Boccia, Teppecurling, Petanque og
Friskis&Svettis besluttet å stifte et fleridrettsforbund.
Forbundet er etablert for at idretter/grener som a) ikke vil kunne få en selvstendig status som
særforbund eller b)som ikke er ønsket som gren i et annet særforbund, er organisert i en felles
enhet. Denne enheten har de samme rettigheter og plikter som et annet særforbund.
Fleridrettsforbundet er et forbund der felles identitet, felleskap, særpreg, egenart og
internasjonal tilknytning ikke er avgjørende forutsetninger for virksomheten.
De enkelte idretter i forbundet kan når som helst søke om å bli inkludert i et annet særforbund
eller søke om status som eget særforbund til Idrettstinget.
Opptak av nye idrettsgrener/idretter i forbundet må godkjennes av Idrettsstyret,jf. NIFs lov §
6-3.

2.

Formål og verdier

Å bidra til å nå NIFs visjon om «Idrett for alle» og arbeide for at alle mennesker som ønsker
det skal gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.

-16-

Å være en positiv verdiskaper for individ og samfunn. Forbundets arbeid skal preges av
frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på
grunnverdiene glede, felleskap, helse og ærlighet.
Forbundets legitimitet må være rettet mot å gi det enkelte medlem og lag best mulig
forutsetninger for å drive aktivitet.
Forbundet skal være en åpen og inkluderende organisasjon der all virksomhet skal drives på
en etisk forsvarlig måte.
Fleridrettsforbundet skal også bygge sitt arbeid på:
•
•
•
•
•

Respekt for hverandres ulikhet, særpreg og egenart
Samarbeid på tvers av faggrenser og nivåer
Aksept for ulikhet i prioriteringer eller bredde og/eller toppidrettssatsing
Å ta ansvar for å drive felles saker fremover
Å arbeide for felles mål

3.

Organisering av Fleridrettsforbundet

3.1

Prinsipper

▪ Forbundet skal organiseres på en måte som tjener formålet til forbundet, felles mål for
forbundet og målene til de ulike seksjonene/idrettene.
•

Seksjonene skal være mest mulig selvstendige innenfor den respektive idretts/grens myndighet.

•

Organiseringen av styrets arbeid/fellesoppgaver må ses i sammenheng med seksjonenes arbeid.
Hensikten med et sterkt styre er å gjøre de enkelte idretter/grener best mulig i stand til å legge
til rette for aktivitet.

•

Organiseringen skal bidra til at forbundet er et godt serviceapparat for lag og medlemmer.

3.2

Organisasjonskart
Forbundsting

Forbundsstyre

Seksjon

Seksjon

Seksjon

Boccia

Teppecurling

Petanque

Seksjon Friskis
& Svettis
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3.3

Generelt

➢ Forbundet er ett rettssubjekt
➢ Forbundstinget skal behandle saker av felles interesse for de ulike seksjonsstyrene
(økonomi, lovverk, rekruttering, markedsføring etc.)
> Forbundstinget skal velge et forbundsstyre
> Forbundsstyret skal bl.a. sikre at vedtakene som Forbundstinget vedtar blir gjennomført
➢ Seksjonsstyrene har primæransvar for egen idrett/gren
> Seksjonsstyrene må være representant for det internasjonale forbundet i Norge
> De enkelte seksjonsstyrene skal representere idrettslag/grupper i idrettslag (IL)
Forbundet som rettssubjekt — forholdet mellom forbund og seksjoner

3.4

Forbundet kan sammenlignes med et fleridrettslag i struktur, oppbygning og virkemåte.
Forbundet er et eget rettsubjekt som bl.a. innebærer:
• Selvstendig juridisk og økonomiske enhet med eget regnskap, der seksjonenes regnskaper
er inkludert
• Ting og styre sitter med alle rettigheter og plikter med unntak av de idrettsfaglige som
ligger i seksjonene
• Registrert i Brønnøysund med eget organisasjonsnummer
• Ansvarlig for å inngå alle avtaler felles for seksjonene og alle avtaler med økonomiske
konsekvenser

3.5

Service og hjelp til lagene

Styret og seksjonene skal arbeide for at idrettslagene har best mulige rammebetingelser for sin
aktivitet. De viktigste rammebetingelsene er:
• Anlegg og tilgjengelighet i anlegg
• Tillitsvalgte og ledere til styrer og aktivitet
• Trenere og instruktører
• Økonomi
Utvikling av kompetanse er en avgjørende forutsetning for at disse rammebetingelsene skal
styrkes.

3.6

Administrasjon

Det er behov for en administrasjon for å betjene forbundsstyret, seksjonsstyrene og gi
nødvendig service til lagene. Det nye styret, i samarbeid sammen med seksjonene, ansetter
generalsekretær.

4.

Samarbeid med NIF

Styret er ansvarlig for de formelle søknader/rapporter etc. overfor NIF. Seksjonene kan
samarbeide på alle tiltak og prosjekter som er en del av forbundets planer.

-18 Kompetanse
• Delta på tiltak og prosjekter i regi av NIF og andre særforbund
• Søke bistand fra NIF på aktuelle områder som internasjonale forhold,
organisasjonsutvikling, idrett for funksjonshemmede, idrettsutvikling generelt, anlegg,
NIFs lov/jus
Organisasjon og annet
• Delta på aktuelle fellesløsninger knyttet til IT, regnskap, lokaliteter i idrettens hus, felles
kantine, sosiale tiltak, møtelokaliteter, søke på kongepokaler — etter visse retningslinjer,
div. stipend og utdanningsordninger for utøvere
Forbundsstyret har også ansvar for all formell kontakt med offentlige myndigheter. Kontakten
med myndighetene bør gå gjennom NIF dersom det gjelder spørsmål/rammebetingelser felles
for flere idretter.(eks. utdanningsløsninger toppidrettsutøvere, lovfestede ytelser for
funksjonshemmede osv.)

5.

Generell informasjon om de ulike idrettene/grenene.

Idrett

Boccia

Stiftet/ Antall

Antall

gren i lag
(2006)
NIF

medl.

1973

73

Anlegg

Innen-

Ja

dørs

Teppe curling

1985

16

350

Økonomi

Arrange —
ment

organ

(2006)
1800

Medlem i
Internasjonalt

Innen —

Nei

Tilskudd fra

Landslag,

NFI. Ikke medlems kontingent fra IL

NM,VM

Tilskudd fra NFI.
Ikke medlems —

Dørs

Paralympic

NM

kontingent fra IL
Petanque

1984

21 IL i 6
fylker

400

Grus —

Ja

Lisens til forbund
fra IL. Kontingenter

Bane

NM

til forbund fra IL
Frisksis& 1983
Svettis

39 IL i
17 fylker

27 500

Innen —
Dørs

Ja

Medlemskontingent
for lagene

Vedlegg 3. Prinsipper for Langtidsplan og langtidsbudsjett
Interimsstyret presenterer prinsipper og rammer for det fremtidige plan- og budsjett arbeidet i
forbundet

Langtidsplan

-19 Langtidsplanen er et arbeidsverktøy for forbundsstyret og seksjonsstyrene og skal omfatte to
tingperioder. Den skal reflektere de føringer og prioriteringer som forbundstinget fastlegger.
Planen skal skape forutsetninger for en kontinuerlig, langsiktig utvikling av forbundets
aktiviteter i ønsket retning.
1

Det nye styret i forbundet gis fullmakt til å utarbeide langtidsplan og budsjett for
tingperioden. Seksjonenes langtidsplaner — som utarbeides etter forbundstinget —
inkluderes i planen.

2

Langtidsplanen skal omfatte planer for felles tiltak mellom de ulike seksjonene, for
styret evt. for utvalg/komiteer og de viktigste målene for seksjonenes virksomhet i
perioden.

3

Det nye styret har ansvar for at langtidsplanene gjennomføres.

4

Planene skal utvikles og gjennomføres på sikre inntekter.

5

Idrettspolitisk Dokument 2007 -2011 fra Idrettstinget skal ligge som basis ved
utvikling av planen

Langtidsbudsjett
Langtidsbudsjettet skal dekke to tingperioder. Første året i planperioden skal avspeiles i det
budsjett som fremlegges for godkjenning på tinget. Budsjettet for de påfølgende år skal være
retningsgivende for styret.
I planoppbyggingen skal det skilles mellom tiltak som har sikre inntekter i perioden og tiltak
som ikke har dette.
1

Det nye styret gis fullmakt til å utarbeide langtidsbudsjett for tingperioden basert på
vedtatte planer.

2

Når styret finner det påkrevd må de enkelte seksjonene bidra med økonomi til aktuelle
fellestiltak som ikke ligger i langtidsbudsjettet

3

Det nye styret har ansvar for evt. å søke NIF om midler innenfor følgende områder:
•
•
•
•
•
•

Barn - og ungdomsaktivitet over post 3 — spillemidler
Toppidrett gjennom Olympiatoppen — post 4
Anleggsutstyr — egen ordning
Andre prosjekttilskudd i NIF
Voksenopplæring — VO-loven
Helse- og rehabilitering

4

Det nye styret må informere alle idrettslagene i forbundet på mulighetene til å motta
lokale aktivitetsmidler fordelt gjennom idrettsrådene

5

Det nye styret har ansvar for å søke om midler til felles tiltak overfor organisasjoner
og det offentlige

6

Interimsstyret vil avklare med NIF størrelsen på rammetilskuddet til det nye forbundet
og presentere det på det konstituerende Tinget
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