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Medlemsklubber i Norges amerikanske idretters forbund innkalles med dette til ordinært 
forbundsting og seksjonsmøter. 
 
Sted: Quality hotell 33, Østre Aker vei 33, 0581 Oslo 
 
Rammeprogram for Tinghelgen (med forbehold om endringer): 
 
Lørdag 2. april: 
Tinghelgen innledes med lunsj kl. 13.00 etterfulgt av seksjonsvise møter i: 
NAIF Amerikansk fotball 
NAIF Cheerleading & Cheerdance 
NAIF Disksport 
NAIF Lacrosse 
Møtene er satt til kl. 14.00-17.00 
 
Tingmiddag lørdag kl. 19.00 
 
Søndag 3.april: 
Ordinært forbundsting i Norges amerikanske idretters forbund kl. 10.00-14.00 
 
Saksliste for forbundstinget: 
 

 Årsberetninger for NAIF 2014 og 2015 

 Regnskap 2014 og 2015 

 Budsjett 2016 og 2017 

 Innkomne forslag og saker, deriblant lovendringer iht. endringer i NIFs lovnorm for 
særforbund, vedtatt på Idrettstinget i 2015 

 Fastsettelse av kontingent 

 Engasjere revisor 

 Strategiplan 2016-2020 (se vedlagte høring) 

 Valg 
 
Representasjon på Forbundstinget: 
 
Kun medlemsklubber i NAIF som har betalt kontingent for 2016 og alle foregående år, kan 
møte på NAIFs Forbundsting. 
 
På Forbundstinget møter med stemmerett: 

 Forbundets styre 

 Representanter fra idrettslag etter følgende skala: 
o Idrettslag med inntil 50 medlemmer:  1 representant 
o Idrettslag med 51-100 medlemmer:    2 representanter 
o Idrettslag med over 100 medlemmer: 3 representanter 

 
Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i sitt idrettslag, 
eller oppnevnt av styret i idrettslaget etter fullmakt fra årsmøtet. 
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Representantene skal ha vært medlemmer i idrettslaget i minst én måned, ha oppfylt 
medlemsforpliktelsene jf. NIFs lov § 10-4, og ha fylt 15 år. Ingen kan møte eller avgi stemme 
ved fullmakt. 
 
For medlemsklubber med flere av NAIFs idretter, vil det totale antall representanter gjelde 
for idrettslaget som helhet. Eksempel: Et fleridrettslag med grupper for amerikansk fotball, 
cheerleading, disksport og lacrosse – vil kunne ha maks 3 representanter. 
 
En arbeidstaker i et idrettslag kan ikke oppnevnes som representant for idrettslaget til NAIFs 
Forbundsting. Det samme gjelder personer som har oppdragsavtale som kan sammenlignes 
med et ansettelsesforhold. 
 
NIFs lov § 2-4 ble endret på Idrettstinget i 2015, slik at regelen om kjønnsfordeling ikke vil 
tre i kraft på forbundstinget. Den nye § 2-4 sier at man ved delegasjoner på mer enn 3 
personer skal ha minst 2 av hvert kjønn. Det høyeste antall delegater fra én klubb til NAIFs 
Forbundsting er 3 personer, jf. NAIFs lov § 15-1. NAIF henstiller likevel til klubbene å 
tilstrebe at begge kjønn er representert i klubbens delegasjoner, i de idrettslag der det er 
medlemmer av begge kjønn. 
 
Forslag: 
 
Forslag kan sendes inn fra medlemsklubbene, ikke enkeltpersoner. Forslag som skal 
behandles på tinget må være sendt til NAIFs Forbundsstyre senest 4 uker før tinget, innen 6. 
mars 2016.  
Forslagene sendes på e-post til: styret@amerikanskeidretter.no 
 
 
Saksliste og saksdokumenter: 
 
Fullstendig saksliste, nødvendige saksdokumenter og innsendte forslag sendes ut 2 uker før 
tinget. 
 
 
Valg til Forbundsstyret og komiteer: 
 
På Forbundstinget skal det velges, for 2 år: 

 President 

 1. Visepresident 

 2. Visepresident 

 2 styremedlemmer 

 2 varamedlemmer 

 Seksjonsleder amerikansk fotball med nestleder (personlig vara) 

 Seksjonsleder cheerleading med nestleder (personlig vara) 

 Seksjonsleder disksport med nestleder (personlig vara) 

 Seksjonsleder lacrosse med nestleder (personlig vara) 
(Seksjonslederne er også styremedlemmer) 

mailto:styret@amerikanskeidretter.no
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Ungdomsutvalg med 1 medlem fra hver av de 4 seksjonene og 1 varamedlem fra hver av de 
4 seksjonene 

(Leder i Ungdomsutvalget er styremedlem i Forbundsstyret. Utvalget konstituerer seg selv.) 

 
Ankeutvalg med 1 medlem fra hver av de 4 seksjonene og 1 varamedlem fra hver av de 4 
seksjonene 
 
Kontrollkomité: 

 Leder 

 3 medlemmer 
 (Sammensatt med maks ett medlem fra hver seksjon) 

 2 varamedlemmer 
 
Valgkomite: 

 Leder 

 3 medlemmer 
 (Sammensatt med maks ett medlem fra hver seksjon) 

 2 varamedlemmer 
 
Valgkomiteen er i arbeid, det vises til mailer sendt medlemsklubbene. 
Klubbene nominerer kandidater, frist for nominasjon er: 15 februar 
Valgkomiteen kontaktes på: valg@amerikanskeidretter.no. Valgkomiteens leder er Magnus 
Nøkleby. 
 
 
Reise/opphold: 
 
NAIF dekker én natt samt forpleining på hotell 33 for stemmeberettigede representanter. 
 
Det ble på Forbundstinget i 2014 gjort følgende vedtak: 
«Fra og med Forbundstinget 2016, fordeles alle reisekostnader knyttet til tinget mellom alle 
NAIFs klubber. Fordelingen differensieres pr. stemmeberettiget representant. Klubbene 
mottar faktura fra forbundskontoret i etterkant av Forbundstinget. Det skal tilstrebes å 
bruke billigst mulig reisemåte. En klubb mottar ikke faktura for første avholdte Forbundsting 
etter klubbens stiftelse.» 
 
Dette betyr, at reisekostnadene for representantenes reise til Forbundstinget (fly, tog, buss, 
bil), vil fordeles på alle medlemsklubbene i NAIF, som var stiftet før 6. april 2014. Dette er 
uavhengig av om klubben sender representanter til Forbundstinget eller ikke. Vedtaket er 
ment å stimulere til at flere klubber vil delta på Forbundstinget, som er forbundets øverste 
organ. 
Klubbene blir kontaktet etter tinget, med skjema for å sende inn sine reisekostnader.  
 
 
 

mailto:valg@amerikanskeidretter.no
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Påmelding: 
 
Påmelding til Forbundstinget er obligatorisk. 
Påmelding mottas kun på vedlagte skjema. Skjema sendes på mail til: 
naif@amerikanskeidretter.no 
 
ABSOLUTT PÅMELDINGSFRIST: 2 MARS 2016 
 
Etter denne datoen vil det ikke kunne garanteres rom på hotellet. 
 
Oslo, 2 februar 2016 
For NAIFs Forbundsstyre 
 
 

 
 
 
 
 

Christian Bergan                                                                          Tone Sparby 
President                                                                                       Generalsekretær 
 
 
 
Vedlegg: 

 Påmeldingsskjema 
 

 Høring: NAIFs Strategiplan 2016-2020 
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