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Endringer i lov for Norges Padleforbund 

Padletinget, 25.mars 2017 

 

1. Innledning 

 

Alle særforbund tilsluttet Norges idrettsforbund skal ha en lov som er i samsvar med Norges 

idrettsforbunds lov og lovnorm for særforbund.  

Lovnormen er ufravikelig og skal legges til grunn for padleforbundets lov. Padleforbundet 

kan i tillegg ha egne særregler som ikke må være i motstrid med lovnormen.  

Idrettstinget 2015 vedtok flere endringer i NIFs lov, og 22. oktober 2015 vedtok Idrettsstyret 

ny lovnorm for særforbund som inkluderte lovendringene.  

Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært særforbundsting etter å ha vært 

oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

Lovendringene må deretter sendes til NIF for endelig godkjenning. 

 

2. Konkret om lovforslaget 

 

Styret har revidert inn alle endringene fra den nye lovnormen i lov for padleforbundet. 

Endringene er markert i det fremlagte dokumentet for padletinget. 

Mest aktuelle endringer er følgende: 

§ 6 Kjønnsfordelingsbestemmelsen 

 

 Presisering av hvordan brudd på bestemmelsen skal håndteres 

 Ved valg i strid med bestemmelsen skal det innkalles til nytt Padleting med valg på 

agendaen 

 

§ 7 Stemmerett, valgbarhet, forslagsrett 

 Presisering av hvem som har forslagsrett og talerett på Padletinget 

 Ingen materielle endringer 

 

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for ansatte 

 Presisering av at arbeidstakere ikke kan velges til verv eller oppnevnes som 

representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. 

 Ansatte i klubber kan derfor ikke velges til verv i klubben eller representere klubben 

på Padletinget 

 Ingen materielle endringer, men presisering av ordlyd 
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§ 13 Regnskap 

 På særforbundstinget skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet og et langtidsbudsjett på minst to år. Budsjettet skal være realistisk, 

og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.  

 Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.  

 For særforbund som ikke avholder ordinært særforbundsting hvert år, fastsetter styret 

årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvis hensiktsmessig 

fremlegges disse på eventuelle ledermøter eller tilsvarende i perioden mellom tingene 

§ 23 Komiteer og utvalg 

 Kontrollkomité – ordlyden fra NIFs lov er lagt inn for kontrollkomiteens oppgaver og 

myndighet 

 

Alle de gjennomgåtte endringene er identisk med ordlyden i lovnorm for særforbund. 

Det foreslås ingen ytterligere endringer eller særregler for padleforbundet. 

 

3. Forslag 

 

Styret ber på bakgrunn av dette om padletingets godkjenning av lovendringene. 

 

 


