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Grunnleggende

Idretten som en 
demokratisk og 
medlemsbasert 
organisasjon.



Organisering



Hva er et særforbundsting?

• Særforbundstinget er særforbundets høyeste myndighet. 
Særforbundstinget legger grunnlag for særforbundets virksomhet, 
herunder arbeidet i styret og de øvrige tingvalgte komiteer og utvalg.

• Idrettstinget 2021 besluttet at organisasjonsledd kan avholde 
årsmøter/ting fysisk, ved digitalt oppmøte eller som en kombinasjon 
av digitalt og fysisk oppmøte. Fysisk oppmøte og digital 
gjennomføring av årsmøter/ ting er to likestilte alternativer for 
særforbundene.
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Hva er et særforbundsting?

• Særforbundstinget skal avholdes etter det intervall som 
særforbundets lov beslutter. 
• Det er særforbundets styre som er ansvarlig for å innkalle til tinget. 
• Forbundstinget innkalles av forbundsstyret med minst to måneders 

varsel til de organisasjonsledd som har representasjonsrett og øvrige 
med møterett.
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Innkalling

• Innkallingen skal skje direkte til de organisasjonsledd som har 
representasjonsrett, dvs. pr. post eller e-post. 

• Dersom saksdokumenter ikke oversendes direkte til de som har 
representasjonsrett, skal innkallingen vise til at tingdokumentene vil bli 
gjort tilgjengelige på særforbundets egen internettside eller på annen 
forsvarlig måte, senest to uker før tinget. Særforbund kan ha tidligere frist i 
egen lov.

• Det bør fremgå av innkallingen hvem som har representasjonsrett til 
særforbundstinget, og antall representanter de aktuelle 
organisasjonsleddene kan møte med. 
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Innkalling

• Styret bør i innkallingen presisere hvem 
som kan fremme forslag til tinget, hvilke 
frister som gjelder for å fremme forslag, 
og på hvilken måte forslag skal oversendes 
til styret.

• Idrettslag må ha vært medlem i NIF i 6 måneder og oppfylt de pålagte 
forpliktelsene for å ha representasjonsrett på forbundstinget



Innkalling

• Styret bør i innkallingen presisere hvem 
som kan fremme forslag til tinget, hvilke 
frister som gjelder for å fremme forslag, 
og på hvilken måte forslag skal oversendes 
til styret.

• Idrettslag må ha vært medlem i NIF i 6 måneder og oppfylt de pålagte 
forpliktelsene for å ha representasjonsrett på forbundstinget.



Hvem møter på særforbundstinget?



Hvem møter på et særforbundsting?
• De som har representasjonsrett på særforbundstinget er medlemmene av styret, 

kontrollutvalget, valgkomiteen, revisor, ledere av de faglige utvalg/komiteer 
tinget har opprettet, samt ev. andre som iht. særforbundets lov har 
representasjonsrett. Videre har representanter fra særkretser/regioner og/eller 
idrettslag representasjonsrett etter den skala som følger av særforbundets lov.

• Representantene som representerer et organisasjonsledd må være valgt på 
ordinært/ekstraordinært årsmøte/ting i organisasjonsleddet, eller oppnevnt av 
styret etter fullmakt fra ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting.

• Dersom årsmøtet/tinget i det representasjonsberettigede organisasjonsleddet 
ikke selv har oppnevnt representanter eller gitt fullmakt til styret, kan styret i det 
organisasjonsleddet som har representasjonsrett oppnevne slike representanter. 
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Hvem møter på et særforbundsting?
• 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 særforbundstinget som representant for et 
annet organisasjonsledd.

• Ved representasjon bør alle representantene kunne dokumentere at de er valgt/oppnevnt på 
korrekt måte. Særforbundene bør derfor utarbeide et fullmaktsskjema som undertegnes av 
styreleder i det representasjonsberettigede organisasjonsleddet, og som skal sendes inn til 
særforbundet i forkant av forbundstinget.

• Det er krav til valgbarhet for de personer som skal representere et organisasjonsledd på 
forbundstinget.

• Det er også krav til kjønnsfordelingen i delegasjonen.
• Dette innebærer at begge kjønn skal være representert dersom delegasjonen består av to personer. Består 

delegasjonen av tre personer eller flere skal det være minst 40 % av hvert kjønn i delegasjonen. Reglene 
gjelder tilsvarende for varamedlemmene til delegasjonen.
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Gjennomføring av særforbundsting

• Det er forbundsstyrets leder som leder tingforhandlingene inntil 
dirigent(er) er valgt. Merk at habilitetsbestemmelsene gjelder på 
forbundstinget.

• Tinget kan ikke behandle 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.
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Sakslisten



Ikrafttredelse av valg og beslutninger

• Valg og vedtak som fattes på forbundstinget trer i utgangspunktet i 
kraft straks de er fattet, med mindre særforbundets lov sier noe 
annet, eller tinget beslutter noe annet i forbindelse med vedtaket.

• For vedtak som omfatter lovendringer er hovedregelen at disse trer i 
kraft straks de er vedtatt, med mindre tinget beslutter noe annet.
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Påvirkning og forslag

• Kun de som har forslagsrett kan fremme forslag til forbundstinget. Hvem 
som har forslagsrett, følger av padleforbundets egen lov. Styret og de 
organisasjonsledd som har representasjonsrett har forslagsrett i enhver 
type sak, mens møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett i saker som 
ligger innenfor komiteen/utvalgets arbeidsområde.

• Forslag som ønskes behandlet på tinget, må sendes til styret senest fire 
uker før tinget, eller tidligere dersom annen frist fremgår av særforbundets 
lov.

• Ved lovendringsforslag bør både eksisterende, og ny ordlyd fremgå av 
lovendringsforslaget, samt en begrunnelse for hvorfor loven ønskes endret.

https://padling.no/media/1914/npfs-lov-2022.pdf
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Påvirkning og forslag
• Forbundsstyret kan også fremme forslag til tinget, men forslag fra styret er ikke omfattet av 

fristen som gjelder for innkomne forslag. Forbundsstyret fremmer sine forslag i forbindelse med 
utsendingen av saksdokumentene, som skjer senest 2 uker før tinget, eller tidligere dersom 
særforbundet har fastsatt en annen frist i sin lov.

• Saksdokumentene skal inneholde en fullstendig saksliste, og nødvendige saksdokumenter knyttet 
til de saker forbundstinget skal behandle. Hvilke saker som skal behandles på forbundstinget 
følger av lovnormen § 13 og særforbundets egen lov.

• NIF vedtar endringer i NIFs lov, som innebærer at lovnormen for særforbund endres, plikter 
forbundsstyret å oppdatere særforbundets lov. Dette gjøres gjennom et ordinært styrevedtak. Det 
er ikke nødvendig å løfte saken til tinget ettersom dette er bestemmelser som et særforbund 
uansett må følge, enten de fremgår av egen lov eller ikke. Andre lovendringer enn de som følger 
av endringer i NIFs lov kan bare gjøres av tinget, og må vedtas med 2/3 flertall. Lovendringene 
trer i kraft straks, med mindre tinget vedtar noe annet.



Påvirkning og forslag
• Forbundsstyret kan også fremme forslag til tinget, men forslag fra styret er ikke omfattet av 

fristen som gjelder for innkomne forslag. Forbundsstyret fremmer sine forslag i forbindelse med 
utsendingen av saksdokumentene, som skjer senest 2 uker før tinget, eller tidligere dersom 
særforbundet har fastsatt en annen frist i sin lov.

• Saksdokumentene skal inneholde en fullstendig saksliste, og nødvendige saksdokumenter knyttet 
til de saker forbundstinget skal behandle. Hvilke saker som skal behandles på forbundstinget 
følger av lovnormen § 13 og særforbundets egen lov. https://padling.no/norges-
padleforbund/tingdokumenter/tingdokumenter-2023/

• NIF vedtar endringer i NIFs lov, som innebærer at lovnormen for særforbund endres, plikter 
forbundsstyret å oppdatere særforbundets lov. Dette gjøres gjennom et ordinært styrevedtak. Det 
er ikke nødvendig å løfte saken til tinget ettersom dette er bestemmelser som et særforbund 
uansett må følge, enten de fremgår av egen lov eller ikke. Andre lovendringer enn de som følger 
av endringer i NIFs lov kan bare gjøres av tinget, og må vedtas med 2/3 flertall. Lovendringene 
trer i kraft straks, med mindre tinget vedtar noe annet.

https://padling.no/norges-padleforbund/tingdokumenter/tingdokumenter-2023/
https://padling.no/norges-padleforbund/tingdokumenter/tingdokumenter-2023/


Påvirkning og forslag
• Forbundsstyret kan også fremme forslag til tinget, men forslag fra styret er ikke omfattet av 

fristen som gjelder for innkomne forslag. Forbundsstyret fremmer sine forslag i forbindelse med 
utsendingen av saksdokumentene, som skjer senest 2 uker før tinget, eller tidligere dersom 
særforbundet har fastsatt en annen frist i sin lov.

• Saksdokumentene skal inneholde en fullstendig saksliste, og nødvendige saksdokumenter knyttet 
til de saker forbundstinget skal behandle. Hvilke saker som skal behandles på forbundstinget 
følger av lovnormen § 13 og særforbundets egen lov.

• NIF vedtar endringer i NIFs lov, som innebærer at lovnormen for særforbund endres, plikter 
forbundsstyret å oppdatere særforbundets lov. Dette gjøres gjennom et ordinært styrevedtak. Det 
er ikke nødvendig å løfte saken til tinget ettersom dette er bestemmelser som et særforbund 
uansett må følge, enten de fremgår av egen lov eller ikke. Andre lovendringer enn de som følger 
av endringer i NIFs lov kan bare gjøres av tinget, og må vedtas med 2/3 flertall. Lovendringene 
trer i kraft straks, med mindre tinget vedtar noe annet.



Påvirkning og forslag
• Øvrige forslag vedtas i utgangspunktet med alminnelig flertall, med mindre det gjelder 

disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter, eller betydelig omfang i 
forhold til særforbundets størrelse eller virksomhet. I slike tilfeller kan 1/3 av de 
stemmeberettigede krever at forslaget må vedtas med 2/3 flertall.

• Ved lovendringsforslag bør både eksisterende og ny ordlyd fremgå av 
lovendringsforslaget. Dersom forslagstiller ikke har utarbeidet en slik sammenligning, og 
det er uklart hva forslagsstiller foreslår skal tilføyes, endres eller slettes, bør styret 
oppfordre forslagstiller til å ettersende dette for inkludering i saksdokumentene. 
Forslaget bør også inneholde forslagsstillers begrunnelse og et ikrafttredelsestidspunkt 
dersom forslagsstiller ikke ønsker at lovendringen skal tre i kraft straks.

• For alle innkomne forslag bør styret utarbeide en vurdering av forslaget der det fremgår 
om styret støtter forslaget eller ikke og en begrunnelse for dette.
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stemmeberettigede krever at forslaget må vedtas med 2/3 flertall.

• Ved lovendringsforslag bør både eksisterende og ny ordlyd fremgå av 
lovendringsforslaget. Dersom forslagstiller ikke har utarbeidet en slik sammenligning, og 
det er uklart hva forslagsstiller foreslår skal tilføyes, endres eller slettes, bør styret 
oppfordre forslagstiller til å ettersende dette for inkludering i saksdokumentene. 
Forslaget bør også inneholde forslagsstillers begrunnelse og et ikrafttredelsestidspunkt 
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om styret støtter forslaget eller ikke og en begrunnelse for dette.



Etter Padletinget
Protokoll
• Når protokollfører(e) er ferdig med utarbeidelsen av protokollen, oversendes den til de 

to representantene som tinget har valg til å underskrive protokollen. Så snart den er 
underskrevet bør protokollen deretter sendes til styret som publiserer den på forbundets 
nettside. Dersom det er deler av protokollen som, av hensyn til personvern el., ikke bør 
legges ut på hjemmesiden, skal det opplyses om det, og prototokollen skal gjøres 
tilgjengelig på annen måte for de som har representasjonsrett.

Registrering i Brønnøysundregistrene og oversendelse av lov og protokoll til NIF
• Styret må sørge for å registrere nye tillitsverv og slette tidligere styremedlemmer fra 

Brønnøysundregistrene. Dette gjøres elektronisk via Altinn. Særforbundets hjemmeside 
bør oppdateres slik at disse er oppdatert etter eventuelle endringer som følge av tinget.

• Det er ikke et krav om at lovendringer skal godkjennes av NIF for at de skal tre i kraft, 
men NIF skal ha informasjon om ev. lovendringer som er vedtatt, og skal ha tilsendt den 
reviderte loven og protokoll fra særforbundstinget. 
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Spørsmål?

• Tingdokumenter blir lagt ut på:
https://padling.no/norges-padleforbund/tingdokumenter/tingdokumenter-2023/

https://padling.no/norges-padleforbund/tingdokumenter/tingdokumenter-2023/


Post 3-midler

• Spillemiddeltideling idretten over 4 poster

Tildeling 2023
• Post 1 Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt 145 millioner kroner 
• Post 2 Grunnstøtte særforbund 285 millioner kroner 
• Post 3 Barn, ungdom og bredde 175 millioner kroner 
• Post 4 Toppidrett 170 millioner kroner 



Post 3-midler

Tildeling 2023
• Post 3 til fordeling SF 151.179.000 NOK
• Post 3 til NIF disponer 27.500.000 NOK (Lønn ansatte NIF, utstyr, 

forsikring og andre utviklingsformål)
• Post 3 tildeling NPF 2023, 2.160.000 



Post 3 midler og forvaltning

• Innført tidlig 2000-tallet
• En ordning innført for en tydelig satsing inn mot barn, ungdom, 

kompetanse og bredde. Ikke minst for å redusere frafallet blant 
ungdom
• Svært detaljert og arbeidskrevende søknads og rapporteringsprosess
• Etter hvert innført en noe mer tillitsbasert og matematisk ordning
• Fremdeles den mest kvalitetssikrede tildelingsposten med årlig 

rapportering og 1:1 møte på administrativt nivå 



Post 3 – inndeling i 4 kategorier

90%-regelen (2.3 mill)

• Aktivitetsomfang, kr 1.152.511 basert på samordnet rapportering
• Aktivitetsutvikling, kr 69.094 basert på samordnet rapportering
• Kompetanseutvikling, kr 639.001 basert på innrapporterte kurs 

klubbutviklingsprosesser rapportert i SA
• Kvalitet & Verdigrunnlag, kr 300.000 basert på skriftlig besvarelse og 

et årlig administrativt møte 1:1 mellom NIF og NPF



Post 3 - inntektsfordeling

Avdelinger Rammetilskudd Post 3 midler Post 2 ung toppidrettidrett Para Støtte OLT Norsk Friluftsliv Våttkort inntekt Egne inntekter Sum
Avd 80 - Møter og representasjon 295 000 295 000
Avd 90 - Administrasjon 1 454 000 481 000 350 000 0 2 190 000 650 000 5 125 000
Avd 13 - Senior flattvann 1 155 000 1 100 000 200 000 2 455 000
Avd 17 - Ungd/Junior/U23/Maraton 195 000 400 000 0 110 000 705 000
Avd 10 - Elv 30 000 77 000 0 20 000 127 000
Avd 11 - Flattvann 80 000 355 000 0 0 435 000
Avd 12 - Hav 105 000 0 100 000 210 000 255 000 670 000
Avd 18 - Para 150 000 50 000 200 000
Avd 14 - Polo 10 000 70 000 5 000 85 000
Avd 15 - Surfski 25 000 57 000 10 000 92 000
Avd 21 - SUP 0 0 0
Avd 16 - Fellesaktiviteter 175 000 660 000 205 000 0 1 040 000
Avd 19 - Ro og padleled Oslofjorden 0
Avd 20 - Nasjonal Padleled 200 000 200 000

SUM 3 524 000 1 850 000 400 000 350 000 1 100 000 555 000 2 400 000 1 250 000 11 429 000



Post 3 – aktivitetstallene 2021



Post 3 midlene i NPF knyttes til:

• Lønns-post administrasjonen i NPF
• Kompetanse innen padledisipliner (trenerkurs, dommerkurs)
• Bredde-/ treningssamlinger regionsvis
• Paratiltak (etterutdanning trenere/ledere, samlinger)
• Klubbutvikling og klubbesøk
• Utdanningsmateriell (aktivitetsbanken)
• Livredningsstigen
• Tilskudd klubber etter søknad med tiltak rette mot barn, ungdom og 

underrepresenterte grupper



Post 3 – Veien videre

• Post 3 ordningen vil være gjenstand for en nye evaluering

• Post 3 for 2023 vil på Kvalitet & Verdigrunnlag ha 3 fokusområder
1) Økonomiske barrierer
2) Trenerattesten
3) Seksuell trakassering



Spørsmål?

• Tingdokumenter blir lagt ut på:
https://padling.no/norges-padleforbund/tingdokumenter/tingdokumenter-2023/

https://padling.no/norges-padleforbund/tingdokumenter/tingdokumenter-2023/

