Fellesskap - Mestring – Begeistring

1

Norges Triatlonforbund ❿ Lov for Norges Triatlonforbund ❿ 05.01.2022

Lov for Norges triatlonforbund
Stiftet:

1985

Vedtatt av Forbundstinget:

19. november 2017

2

Norges Triatlonforbund ❿ Lov for Norges Triatlonforbund ❿ 05.01.2022

INNHOLD
Innhold
1

2

3

INNELDENDE BESTEMMELSER ........................................................................................................... 4
1.1

Formål ........................................................................................................................................ 4

1.2

Organisasjon .............................................................................................................................. 4

1.3

Oppgaver og myndighet............................................................................................................. 4

1.4

Medlemskap............................................................................................................................... 4

1.5

Kontingent og avgifter ............................................................................................................... 4

TILLITSVALGTE OG ANSATTE .............................................................................................................. 5
2.1

Kjønnsfordeling .......................................................................................................................... 5

2.2

Generelle regler om valgbarhet. ................................................................................................ 5

2.3

Inhabilitet ................................................................................................................................... 5

2.4

Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll ................................................................................... 5

2.5

Refusjon av utgifter. Godtgjørelse ............................................................................................. 5

ØKONOMI .......................................................................................................................................... 5
3.1

4

5

Regnskap, revisjon ..................................................................................................................... 5

FORBUNDSTING, STYRE, UTVALG MV. ............................................................................................... 5
4.1

Forbundstinget ........................................................................................................................... 5

4.2

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på Forbundstinget .......................................... 6

4.4

Møterett, talerett, forslagsrett til Forbundstinget: ................................................................... 6

4.5

Møterett og Talerett på Forbundstinget: .................................................................................. 6

4.6

Ledelse av Forbundstinget ......................................................................................................... 7

4.7

Forbundstingets oppgaver ......................................................................................................... 7

4.8

Stemmegivning på Forbundstinget ............................................................................................ 8

4.9

Ekstraordinært Forbundsting ..................................................................................................... 8

4.10

NTF styre .................................................................................................................................... 8

4.11

Tingvalgte utvalg og komiteer.................................................................................................... 9

ØVRIGE BESTEMMELSER .................................................................................................................... 9
5.1

Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner, straff og dopingsaker .................................... 9

5.2

Avtaler og samarbeid med næringslivet .................................................................................. 10

5.3

Idrettens markeds-, medie- og arrangementrettigheter ......................................................... 10

5.4

Bestemmelser om konkurranseforbud .................................................................................... 10

5.5

Lovendring ............................................................................................................................... 10

5.6

Oppløsning – sammenslutning - utmelding ............................................................................. 10

3

Norges Triatlonforbund ❿ Lov for Norges Triatlonforbund ❿ 05.01.2022

1 INNELDENDE BESTEMMELSER
1.1

Formål

1.1.1

Norges Triatlonforbund (NTF) har som formål å fremme grenene akvatlon, duatlon,
terrengtriatlon, triatlon og vintertriatlon i Norge og representere idretten internasjonalt.

1.1.2

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

1.2
1.2.1

Organisasjon
NTF er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer akvatlon, duatlon,
terrengtriatlon, triatlon og vintertriatlon og som er medlem av Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité. Særforbundet kan organisere idrettslagene i

særkretser eller regioner.

1.2.2

NTF er medlem av NIF, World Triathlon (WT) og Europe Triathlon (ET) 1.

1.2.3

For regler om særforbunds plikt til å overholde NIFs regelverk og vedtak gjelder NIFs lov §§ 2-2
og 2-3 2.

1.2.4

For regler om opptak av nye idretter samt endring av særforbundets navn, gjelder NIFs lov § 63. 3

1.3

Oppgaver og myndighet

1.3.1

NTF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de
krav og utfordringer NTFs medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.

1.3.2

For regler om NTFs oppgaver og myndighet, gjelder NIFs lov §§ 6-2, samt NIFs lov §§ 2-2 og 23.

1.4

Medlemskap

1.4.1

Alle idrettslag som organiserer akvatlon, duatlon, terrengtriatlon, triatlon og vintertriatlon og
som er medlem av NIF, har rett til å bli medlem av forbundet.

1.4.2

Søknad om medlemskap sendes særforbundet. Utmelding skjer på samme måte.

1.5

Kontingent og avgifter

1.5.1

Tinget i NTF (Forbundstinget) kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag.

1.5.2

Skyldig kontingent eller avgifter fastsatt av særforbundstinget medfører tap av
møterett, stemmerett og forslagsrett til og på særforbundstinget.

1.5.3

Styret i NTF kan frata idrettslag og medlemskapet i forbundet dersom idrettslaget;
i)

skylder kontingent eller avgift,

1

Endret i samsvar med NIF lovnorm 1.1.2022
Endret i samsvar med NIF lovnorm 1.1.2022
3
Endret i samsvar med NIF lovnorm 1.1. 2022
2
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ii) ikke overholder NIFs eller NTFs regelverk eller vedtak
iii) på annen måte vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser.

2 TILLITSVALGTE OG ANSATTE
2.1
2.1.1
2.2
2.2.1
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
2.5
2.5.1

Kjønnsfordeling
For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til Idrettstinget, gjelder
NIFs lov § 2-4. 4
Generelle regler om valgbarhet.
For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder § 12 og NIFs lov §§ 2-5, 2-6, 2-7 5
Inhabilitet
For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8 6
Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov §§ 2-9 og 6-6 (5) 7
Refusjon av utgifter. Godtgjørelse
For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10 8

3 ØKONOMI
3.1
3.1.1

Regnskap, revisjon
For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14 9.

4 FORBUNDSTING, STYRE, UTVALG MV.
4.1

Forbundstinget

4.1.1

NTF høyeste myndighet er Forbundstinget som avholdes hvert andre år innen utgangen av
november. 10

4.1.2

Ordinært og ekstraordinært særforbundsting gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs
lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20 11

4.1.3

Forbundstinget innkalles av styret med minst to måneders varsel til de organisasjonsledd som
har representasjonsrett. Innkalling kan henvise til at saksdokumenter gjøres tilgjengelig på NTF

4

Endret i samsvar med NIF lovnorm 1.1. 2022
Endret i samsvar med NIF lovnorm 1.1. 2022
6
Endret i samsvar med NIF lovnorm 1.1. 2022
7
Endret i samsvar med NIF lovnorm 1.1.2022
8
Endret i samsvar med NIF lovnorm 1.1.2022
9
Endret i samsvar med NIF lovnorm 1.1.2022
5

10
11

NTF avgjør selv ved tingvedtak når tinget skal avholdes og Tingperiodens lengde

Endret i samsvar med NIF lovnorm 1.1.2022
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internettside https://www.triatlonforbundet.no eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det
fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest to uker før forbundstinget. Forslag som
skal behandles på tinget må være sendt til styret senest fire uker før tinget. Fullstendig
saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til Forbundstinget må være gjort
tilgjengelig senest to uker før tinget.
4.1.4

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling og
godkjenning av sakslisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke som ikke kan
behandles.

4.1.5

Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

4.1.6

På Forbundstinget kan det ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som
ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan
behandles når 2/3 av de stemmeberettigede representantene vedtar det ved godkjenning av
sakslisten.

4.2

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på Forbundstinget

4.2.1

Forslagsrett til særforbundstinget:
a)
Styret
b)
Et representasjonsberettiget organisasjonsledd
c)
Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde

4.2.2

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på særforbundstinget:
a) Styret
b) Representanter fra idrettslag etter følgende skala 12:
•
•
•

Til og med 25 medlemmer : 1 representant
Til og med 50 medlemmer : 2 representanter
Over 50 medlemmer
: 3 representanter

4.2.3

For representasjonsrett for idrettslag, gjelder NIFs lov § 10-3 (1)13

4.2.4

Representantene må være valgt ved ordinært eller ekstraordinært årsmøte i laget, eller
oppnevnt av styret

4.2.5

Representasjonen på tinget for idrettslag, beregnes etter antall medlemmer av idrettslaget pr.
30.09 inneværende år.

4.3

Styret i NTF fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av NTF.
Reiseutgiftsfordeling kan benyttes

4.4

Møterett, talerett, forslagsrett til Forbundstinget:

4.4.1

4.5
4.5.1
12
13

Leder, eventuelt nestleder eller medlem hvis leder er forhindret fra å møte, av tingvalgte
komiteer og utvalg etter bestemmelse 4.7.1. 14), bokstav c-f, i saker som ligger innenfor
komiteens/utvalgets arbeidsområde.
Møterett og Talerett på Forbundstinget:
Revisor har talerett på Forbundstinget i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde

Representasjon til Forbundstinget bestemmes av NTF lov, likevel på en slik måte at idrettslagene skal være representert.

Endret i samsvar med NIF lovnorm 1.1.2022
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4.5.2

Representant fra NIF

4.5.3

NTFs generalsekretær 14

4.6 Ledelse av Forbundstinget 15
Forbundstinget ledes av valgt ordstyrer. Verken ordstyrer eller referent behøver å være valgt eller
oppnevnt representant. Det kan velges flere ordstyrere og referenter.
4.7
4.7.1

Forbundstingets oppgaver 16
Forbundstinget skal:
1) Godkjenne de fremmøtte representantene
2) Velge ordstyrer,
3) Velge referent(er)
4) Velge to representanter til å undertegne protokollen
5) Godkjenne innkalling
6) Godkjenne saksliste
7) Godkjenne forretningsorden
8) Behandle beretning for NTF, herunder beretning fra tingvalgte organer
9) Behandle NTF regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning, revisors
beretning og kontrollutvalgets beretning.
10) Behandle forslag og saker 17
11) Fastsette kontingent og avgifter
12) Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett
13) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere NTF regnskap
14) Foreta følgende valg: 18 19
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

President og visepresident
4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 20
Kontrollutvalg med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
Disiplinærutvalg med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
Lovutvalg med to medlemmer
Representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet eller gi
styret fullmakt til å oppnevne representantene.

4.7.2

President og visepresident velges enkeltvis. De øvrige medlemmene til styret kan 21 velges
samlet. Deretter velges varamedlemmer samlet. Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i
forhold til stemmetall.

4.7.3

Styret skal ha minst ett styremedlem som på valgtidspunktet er under 26 år.

14
15

Endret i samsvar med NIF lovnorm 1.1.2022

Endret i samsvar med endring av §2-20 på Idrettstinget
16
Endret pkt 4.4.1. 10 c) slik at den samsvarer med NIF lov 2-11 (6).
17
Forbundstinget kan gi NTF styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer NIFs lovnorm for
særforbund
18
Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på Forbundstinget. Forbundstinget kan i tillegg velge andre tillitsvalgte
det er behov for
19
Uten tillatelse fra NIF kan ikke NTF ha eget doms- og appellutvalg for behandling av straffesaker, se likevel NIFs lov §11-11
(2).
20
21

Endring ved Tingvedtak 2021

Ikke lenger krav om samlet valg.
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4.8
4.8.1
4.9

Stemmegivning på Forbundstinget
For regler om stemmegivningen på særforbundstinget, gjelder NIFs lov § 2-21 22
Ekstraordinært Forbundsting 23

4.9.1

Ekstraordinært Forbundsting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:
a) Vedtak av Forbundstinget
b) Vedtak av styret i NTF
c) Vedtak av Idrettstinget eller Idrettsstyret
d) Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste forbundsting representerte ¼ av de
stemmeberettigede representantene

4.9.2

Ekstraordinært forbundsting innkalles direkte til de representasjonsberettigede.

4.9.3

Sakslisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt til innkallingen, være
tilgjengelig på NTF internettside https://www.triatlonforbundet.no eller annen forsvarlig
måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort
tilgjengelig på annen måte og dokumentene skal være tilgjengelig på innkallingstidspunktet.

4.9.4

Et ekstraordinært forbundsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som
møter.

4.9.5

Et ekstraordinært forbundsting skal bare behandle de sakene som er angitt i vedtak eller
kravet om innkalling til ekstraordinært forbundsting etter bestemmelse 4.6.1

4.9.6

Ved innkalling i strid med bestemmelse 4.6.3, avgjør det ekstraordinære forbundstinget under
godkjenning av innkalling og godkjenning av sakslisten om det ekstraordinære forbundstinget
er lovlig innkalt og om det er saker som ikke skal behandles.

4.10 NTF styre
4.10.1 NTF ledes og forpliktes av styret, som representerer NTF utad. Styret er særforbundets
høyeste myndighet mellom tingene, men visse beslutninger kan kun vedtas av tinget iht. NIFs
lov §§ 2-22, jf. 6-6 (5)
4.10.2 Styret skal blant annet:
a) Iverksette Forbundstingets og NIFs vedtak og bestemmelser
b) Stå for NTFs daglige administrasjon, representere NTF utad og være NTFs faglige
myndighet
c) Se til at NTFs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak
som er fattet på forbundstinget eller av overordnet organisasjonsledd. Sørge for at
NTF har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og har
en forsvarlig økonomistyring
d) Arbeide med saker som nevnt i bestemmelsene i avsnitt 1.3
e) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter mandat fra Forbundstinget eller som styret
finner påkrevet og utarbeide mandat og instruks for disse.
4.10.3 Styret avholder møter når lederen bestemmer det eller minst to styremedlemmer krever det.

22
23

Endret i samsvar med NIF lovnorm 1.1.2022
Endret som følge av endring av 2-19 på Idrettstinget
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4.11 Tingvalgte utvalg og komiteer
4.11.1 For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12 24
4.11.2 For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18 25
4.11.3 Lovutvalgets 26 oppgaver 27:
i.

Lovutvalget skal uttale seg om hvorvidt lovforslag som presenteres på Tinget er i tråd med
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov («NIFs lov»). Lovutvalget
skal påse at alle regler som vedtas av forbundet («NTFs lov») er i samsvar med Norges
idrettsforbund og Norsk lov.

ii.

Lovutvalget har eierskap til NTFs konkurransereglement og NTFs reglement for barneidrett.
Lovutvalget skal påse at konkurransereglementet er i samsvar med WTs regelverk.
Lovutvalget skal påse at NTFs reglement for barneidrett er i samsvar med NIFs
barneidrettsbestemmelser. Lovutvalget skal påse at endringer i WTs regelverk tas opp i NTFs
konkurransereglement.

iii.

Lovutvalget er høringsinstans for endringsforslag til NTFs lov, NTFs konkurransereglement og
NTFs reglement for barneidrett.

iv.

Lovutvalget skal på forespørsel fra kubb, styre eller utvalg avgi uttalelser om tolkning og
forståelse av bestemmelser i Lov for NTF, NTFs konkurransereglement og NTFs reglement for
barneidrett 28.

v.

På mandat fra Tinget kan Lovutvalget foreta revidering av konkurransereglementet. Forslag
skal sendes på høring til klubbene.

vi.

Lovutvalget skal bistå styret og administrasjonen i juridiske spørsmål som oppstår i
forbundets virksomhet innenfor fornuftige rammer.

vii.

Lovutvalget skal møtes så ofte det påkreves for å sikre tilstrekkelig oppfølging av
Lovutvalgets oppgaver. Møter kan foregå per telefon eller elektronisk.

5 ØVRIGE BESTEMMELSER
5.1 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner, straff og dopingsaker
5.1.1 For alminnelige disiplinærforføyninger og sanksjoner gjelder NIFs regelverk. For alminnelige
disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff, gjelder NIFs regelverk (NIFs lov kap. 11, NIFs lov
kap. 12 og Antidopingregelverk), NTFs konkurransereglementet og NTFs reglement for
barneidrett.
5.1.2

For straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs regelverk

24

Endret i samsvar med NIF lovnorm 1.1.2022
Endret i samsvar med NIF lovnorm 1.1.2022
26
Inntatt i lov i samsvar med NIF lovnorm 1.1.2022
27
Fra «instruks for lovutvalg»
28
I samsvar med etablert praksis
25
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5.2
5.2.1
5.3
5.3.1
5.4
5.4.1

5.5

Avtaler og samarbeid med næringslivet
Avtaler og samarbeid mellom NTF og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13 og gjeldene
retningslinjer vedtatt av forbundstinget.
Idrettens markeds-, medie- og arrangementrettigheter
Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres av NIFs lov kapittel 14
Bestemmelser om konkurranseforbud
Idrettsstyret og styret i NTF kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd
tilsluttet NIF rett til å utøve eller medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse,
medlemskap eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn.
Lovendring

5.5.1

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2 29

5.5.2

Endringer i bestemmelsene 5.5 og 5.6 kan ikke vedtas av Forbundstinget selv med mindre
endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm

5.6

Oppløsning – sammenslutning - utmelding

5.6.1

For regler om oppløsning, utmelding mv., gjelder NIFs lov § 6-6 30

29
30

Endret i samsvar med NIF lovnorm 1.1.2022
Endret i samsvar med NIF lovnorm 1.1.2022
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