LOV FOR
NORGES
AMERIKANSKE
IDRETTERS FORBUND
VEDTATT 8.11.2009 MED ENDRINGER SENEST AV 9.2.2022

Norges amerikanske idretters forbund ble opprettet den 1.1.2010 som følge av en sammenslåing av
Norges Amerikansk Fotball og Cheerleadingforbund og Norges Frisbeeforbund. Lacrosse ble tatt opp
i forbundet som en ny idrett.

Forbundet er medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og
organiserer idrettene amerikansk fotball, cheerleading, lacrosse og disksport.

I.

INNLEDENDE BESTEMMELSER
§ 1 FORMÅL

1.1. Norges Amerikanske Idretters Forbunds formål er å fremme interessene til amerikansk fotball,
cheerleading, disksport og lacrosse i Norge, og representere idrettene internasjonalt.

1.2. Forbundet skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og forbundets arbeid skal
preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på
grunnverdier som idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet.
Forbundet skal arbeide for at alle mennesker som ønsker det skal gis mulighet til å utøve idrett
ut fra sine ønsker og behov.
Virksomheten skal 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.

§ 2 ORGANISASJON
2.1. Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF) er en sammenslutning av alle idrettslag som
organiserer idrettene amerikansk fotball, cheerleading, disksport og lacrosse, og som er
medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
Særforbundet kan organisere idrettslagene i særkretser/regioner.

2.2. NAIF er medlem av NIF og:
• International Federation of American Football (IFAF)
• European Cheer Union (ECU)
• International Cheer Union (ICU)
• World Flying Disc Federation (WFDF)
• European Lacrosse Federation (ELF)
• World lacrosse (WL)
For regler om særforbundets plikt til å overholde NIFs regelverk og vedtak gjelder NIFs lov §§ 2-2 og
2-3.
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2.3. Norges Amerikanske Idretters Forbund er én juridisk enhet, herunder ett organisasjonsledd
tilsluttet NIF. Seksjonene er underlagt forbundstingets og forbundsstyrets
instruksjonsmyndighet, jf. NIFs lov § 6-4.

2.4. Norges Amerikanske Idretters Forbund er organisert i fire seksjoner:
• Seksjon for amerikansk fotball
• Seksjon for cheerleading
• Seksjon for disksport
• Seksjon for lacrosse

2.5. For regler om opptak av nye idretter i forbundet samt endring av forbundets navn, gjelder NIFs
lov § 6-3.

2.6. Alle idrettslag som er tilsluttet NAIF plikter å overholde NIFs og NAIFs regelverk,
sikkerhetsforskrifter og vedtak.

2.7. Forbundsstyret avgjør, i tilfelle tvil eller uenighet, hvilket innhold og hvilke grenser som skal
gjelde for den enkelte idrett. Evt. definisjoner og regler for de enkelte idretter må godkjennes av
forbundsstyret.
Forbundsstyret kan velge å delegere beslutningsmyndighet, eksempelvis for kamp/konkurransereglementer, samt spilleregler/konkurranseregler.

§ 3 OPPGAVER OG MYNDIGHET
For regler om særforbundets oppgaver og myndighet, gjelder NIFs lov §§ 6-2, samt NIFs lov §§ 2-2 og
2-3.

§ 4 MEDLEMSKAP, KONTINGENTER OG AVGIFTER
4.1.

Idrettslag som organiserer amerikansk fotball, cheerleading, disksport og lacrosse og er
medlem av NIF, kan søke om å bli medlemmer i forbundet.

4.2.
Søknad om medlemskap i forbundet sendes NAIF via idrettskretsen. Utmelding skjer på
samme måte.
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4.3
Forbundstinget fastsetter kontingenter og avgifter til forbundet. Klubbledermøter i de
enkelte seksjonene kan fastsette egen seksjonskontingent og andre avgifter (herunder lisens) til
seksjonen.

4.4
Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av møterett, stemmerett og forslagsrett til og på
forbundstinget.

4.5
Forbundsstyret kan frata idrettslag medlemskapet i forbundet dersom laget skylder
kontingent eller avgift, ikke overholder NIFs eller forbundets regelverk eller vedtak, eller på annen
måte vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser.

II.

TILLITSVALGTE
§ 5 KJØNNSFORDELING

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg m.v. og ved representasjon til Forbundstinget, gjelder
NIFs lov § 2-4.

§ 6 REGLER OM STEMMERETT, VALGBARHET OG FORSLAGSRETT MV.
For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder § 12 og NIFs lov §§ 2-5, 2-6, 2-7.

§ 7 INHABILITET
For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.

§ 8 VEDTAKSFØRHET, FLERTALLSKRAV OG PROTOKOLL
For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov §§ 2-9 og 6-6 (5).

§ 9 REFUSJON AV UTGIFTER. GODTGJØRELSE.
For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.
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III.

ØKONOMI
§ 10

REGNSKAPS- OG REVISJONSPLIKT MV.

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

IV.

TING, STYRE, UTVALG MV.
§ 11

FORBUNDSTINGET

11.1. Norges amerikanske idretters forbunds høyeste myndighet er forbundstinget som avholdes
hvert annet år i mars/april.

11.2. Ordinært og ekstraordinært forbundsting gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov
§§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.

§ 12

12.1

MØTERETT, TALERETT, FORSLAGSRETT OG STEMMERETT

Forslagsrett til forbundstinget:

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

12.2

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på forbundstinget:

a)

Styret

b)

Representanter fra idrettslag etter følgende skala:
•
•
•

Idrettslag med inntil 50 medlemmer: 1 representant
Idrettslag med 51-100 medlemmer:
2 representanter
Idrettslag med over 100 medlemmer: 3 representanter
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Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av
styret.
Representasjon beregnes etter antall medlemmer i idrettslagene iht. ferdigstilt samordnet
rapportering fra året før forbundstinget avholdes og meddeles organisasjonen samtidig med
innkallingen til forbundstinget.
For representasjonsrett for idrettslag, gjelder NIFs lov § 10-3 (1).
Forbundsstyret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av NAIF.
Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.

12.3 Møterett, talerett og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens
arbeidsområde:
a)

Kontrollutvalgets medlemmer

b)

Valgkomiteens medlemmer

c)
Ledere i øvrige tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er
forhindret fra å møte.

12.4

Møterett og talerett på forbundstinget:

a) Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde
b) Forbundets generalsekretær
c) Representant fra NIF

§ 13

FORBUNDSTINGETS OPPGAVER

13.1.

Forbundstingets oppgaver:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkjenne de fremmøtte representantene.
Velge dirigent(er)
Velge protokollfører(e)
Velge to representanter til å underskrive protokollen
Godkjenne innkallingen
Godkjenne saklisten
Godkjenne forretningsorden
Behandle beretning for NAIF, herunder beretninger fra tingvalgte organer
Behandle:
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a. NAIFs regnskap
b. styrets økonomiske beretning
c. revisors beretning
d. kontrollutvalgets beretning
10.
Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste.
11.
Fastsette kontingent.
12.
Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
13.
Engasjere revisor til å revidere forbundets regnskap.
14.
Foreta følgende valg:
a)
President, 1. visepresident og 2. visepresident
b)
2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer i Forbundsstyret
c)
4 styremedlemmer i Forbundsstyret – som dermed også er ledere av sine respektive
seksjoner – og 4 personlige varamedlemmer
d)
Ungdomsrepresentant, styremedlem i forbundsstyret med personlig vara
e)
Ankeutvalg bestående av 4 medlemmer (1 fra hver seksjon) og 4 varamedlemmer (1 fra hver
seksjon)
f)
Kontrollutvalg bestående av leder, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer
g)
Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet eller gi styret
fullmakt til å oppnevne representantene
h)
Valgkomité bestående av leder, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.

13.2. President og visepresidenter velges enkeltvis. Øvrige styremedlemmer til velges samlet.
Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere nestledere/varamedlemmer skal det
velges 1. nestleder/varamedlem, 2. nestleder/varamedlem osv. Seksjonsledere med personlig vara
velges samlet per seksjon. Utvalg/komiteer velges samlet.
13.3. Kontrollutvalg og valgkomité skal ikke være sammensatt med mer enn ett ordinært medlem
fra hver seksjon i forbundet.
13.4. Ungdomsrepresentant og personlig vara skal i det året vedkommende velges være under 26
år per 31.12.
For regler om stemmegivning på forbundstinget, gjelder NIFs lov § 2-21.

§ 14

FORBUNDETS STYRE

14.1 NAIF ledes og forpliktes av styret, som representerer forbundet utad.
14.2 Forbundsstyret er NAIFs høyeste myndighet mellom forbundstingene, men visse beslutninger
kan kun vedtas av forbundstinget iht. § 17 og NIFs lov §§ 2-22, jf. 6-6 (5).
14.3 Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av forbundets virksomhet hører under styret.
Styret skal blant annet sørge for:
•
•

at særforbundets formål ivaretas
forsvarlig organisering av særforbundets virksomhet og økonomistyring
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•

at beslutninger fattes i samsvar med NIFs regelverk og vedtak,
særforbundets lov og særforbundstingets vedtak.

14.4 Forbundsstyret skal føre tilsyn med forbundets virksomhet og daglig ledelse, og kan fastsette
instruks for generalsekretæren.
14.5 Forbundsstyret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående
oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.14.6 Forbundsstyret skal oppnevne representanter
til Idrettstinget dersom forbundstinget ikke har valgt representanter.
14.6 Forbundsstyret skal oppnevne representanter til Idrettstinget dersom forbundstinget ikke har
valgt representanter.
14.7 Forbundsstyret skal oppnevne, etter innstilling fra seksjonene, medlemmer til
seksjonsledelse, som ikke er valgt på tinget jf. § 13.1.14 c, til hver seksjon. Dette gjøres snarest mulig
etter avholdt seksjonsmøte. Forbundsstyret kan kun vike fra seksjonens innstilling ved
enstemmighet.
14.8 Styret skal holde møter når Presidenten bestemmer det eller minst to styremedlemmer
forlanger det.
14.9

Forbundsstyret kan innkalle til ordinære eller ekstraordinære seksjonsmøter.

14.10 Eventuelle norske styremedlemmer i de internasjonale særforbundene som NAIF er tilsluttet
kan innkalles til forbundsstyrets møter når internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Disse
representantene møter kun med tale- og forslagsrett, ikke stemmerett, dersom ikke annet følger av
tilsluttet internasjonale særforbunds lover.
14.11 Forbundsstyret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og
foreslå aktuelle kandidater til internasjonale forbunds styrer og underliggende komiteer.
14.12 I samråd med eventuelle norske medlemmer av internasjonale styrer, skal forbundsstyret
diskutere standpunkt i internasjonale idrettspolitiske saker.

§ 15

KONTROLLUTVALG, VALGKOMITÉ, ANKEUTVALG

15.1 For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12.
15.2 For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18.
15.3 Ankeutvalget vil behandle anker på vedtak fattet i seksjonene. Sakene utvalget kan behandle
gjelder innenfor kamp- og konkurransereglementene, samt forbundets sanksjonsreglementer.
Saker som behandles av NAIFs ankeutvalg kan ikke ankes videre til NIF. Alle straffesaker behandles
av NIFs domsorganer etter NIFs lov kapittel 11. Ankeutvalget er ikke underlagt Forbundsstyrets
instruksjonsmyndighet.
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V.

NAIFS SEKSJONER
§ 16

16.1

ORGANISASJON OG MYNDIGHET

Norges Amerikanske Idretters Forbund er organisert i fire seksjoner, jf. § 2.4.

16.2 Seksjonene har faglige og administrative oppgaver innenfor sine idretter, og myndighet der
denne er delegert fra forbundsstyret.
16.3

Seksjonene er ikke selvstendige juridiske enheter eller organisasjonsledd i NIF.

§ 17
17.1

ARBEID OG OPPGAVER I SEKSJONENE

Seksjonene har en seksjonsledelse på 2-5 medlemmer som har som oppgave å:

1.
Påse at arbeidet innad i seksjonen foregår innenfor rammene fastsatt av forbundstinget og
forbundsstyret.
2.
Utarbeide forslag til opprettelse av arbeidsutvalg, komitéer og råd i seksjonen, som skal
arbeide med seksjonens oppgaver og eventuelle prosjekter.
3.

Lede de opprettede utvalg og komiteer i sin seksjon.

4.
Være rådgivende organer overfor forbundsstyret i sine idretter og videre fungere som
utøvende organer i sine idretter innenfor fullmakt fastsatt av forbundsstyret.
5.
Ivareta seksjonens økonomiske forhold, samt sørge for at forvaltningen av seksjonens midler
skjer på forsvarlig måte og i henhold til budsjett godkjent av forbundstinget.
6.

Holde forbundsstyret underrettet.

7.

Opptre i samråd med forbundsstyret og generalsekretæren.

17.2

Seksjonene skal blant annet:

1.

Jobbe innenfor de økonomiske rammene fastsatt v. forbundstinget og av forbundsstyret.

2.

Planlegge og gjennomføre opplæring, kurs og trening innen sine idretter.

3.

Lede faglig utvikling og spre informasjon og drive rekrutteringsarbeid i sine idretter.

4.
Legge til rette for at det kan drives aktivitet i de respektive idretter på en faglig,
sikkerhetsmessig og økonomisk forsvarlig måte.
5.

Arrangere konkurranser og eventuelt organisere landslag i sine idretter.
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§ 18

LEDERMØTER

18.1 Seksjonene skal avholde årlige ledermøter for medlemsklubbene i sin seksjon. Datoen skal
fastsettes så tidlig som mulig, og publiseres i terminlisten på forbundets nettside.
18.2 Seksjonsledelsen i samarbeid med administrasjonen organiserer og innkaller til ledermøtene.
Invitasjon sendes i god tid, og senest 1 måned før.
18.3 I saker som krever avstemming på ledermøtet, som kontingent og lisens, har hver
medlemsklubb en -1- stemme
18.4. Ledermøtene skal være en arena for samhandling, informasjonsutveksling og dialog. Det er
klubbenes ansvar å sende innspill til temaer og saker som ønskes diskutert på ledermøtet inn til
seksjonsledelsen i god tid og senest 2 uker før møtet. Forbundsstyret og generalsekretær kan sende
inn saker som skal tas opp og temaer som skal belyses.
Program og saksunderlag sendes ut senest 1 uke før ledermøtet.
18.5 På ledermøtene kan ikke behandles forslag om lovendring i NAIFs lov, vedta regnskap eller
budsjett eller behandle andre saker som hører hjemme på Forbundstinget
18.6 Forbundsstyrets medlemmer samt forbundets generalsekretær har møte- og talerett på
ledermøtene. Det samme gjelder medlemmer fra de komiteer seksjonen organiserer.
18.7

Ledermøtene skal:

1.

Fastsette eventuelle kontingenter/avgifter/lisenser til seksjonen

2.
Dersom seksjonsledelsen ønsker flere enn de 2 tingvalgte medlemmene i sin seksjonsledelse,
er det naturlig at dette tas opp på ledermøtet. Innstilling på personer sendes forbundsstyret for
godkjenning.
3.
Opprettelse av komiteer i seksjonen kan behandles av ledermøtet. Innstilling oversendes
forbundsstyret for godkjenning.
4.

Skrive referat fra ledermøtet, som sendes ut til alle klubbene i seksjonen i etterkant.

VI.

ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 19

ALMINNELIGE DISIPLINÆRFORFØYNINGER, SANKSJONER OG STRAFF

19.1 For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff gjelder NIFs regelverk (NIFs lov
kap. 11, NIFs lov kap. 12 og Antidopingregelverk.). For sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler
og reglement for de respektive idrettene i forbundet gjelder NAIFs Sanksjonsreglement.
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19.2

Saksgang ved anker i saker relatert til kamp- og konkurransereglement:

1.
2.

Seksjonsledelsen i den enkelte seksjon
Ankeutvalg

§ 20

AVTALER OG SAMARBEID MELLOM FORBUNDET OG NÆRINGSLIVET

For regler om avtaler og samarbeid mellom forbundet og næringslivet, gjelder NIFs lov kapittel 13.

§ 21

IDRETTENS MARKEDS-, MEDIE- OG ARRANGEMENTSRETTIGHETER

For regler om markeds-, medie- og arrangementsrettigheter, gjelder NIFs lov kapittel 14.

§ 22

LOVENDRING

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

§ 23

OPPLØSNING, UTMELDING MV.

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