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SAK 1:

GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER

Endelig representantliste fremlegges på Forbundstinget
ORDINÆRT FORBUNSTING 2020
STEMMEBERETTIGEDE REPRESENTANTER
Forbundsstyret
President

Richard

Vogt

1

1. visepresident

Øyvind

Rein

1

2. Visepresident

Tone Linn

Solvang

1

Styremedlem

Bettina

Berglund

1

Styremedlem

Kjersti

Grov

1

Styremedlem Ungdomsrepresentant

Katarina

Staalesen

1

Seksjonsleder - Cheerleading

Liv

Brurberg Hansen

1

Seksjonsleder - Lacrosse

Charlotte

Støelen

1

Seksjonsleder – Amerikansk fotball

Eyvin Nygaard

Sommerseth

1

Seksjonsleder - Disksport

Stig

Setså

1

Klubbrepresentanter med stemmerett
Klubb

Representant

Bingsfoss Sportsklubb

Anne Madelen

Bakkeløkken

1

Christiania Lacrosse

Robin

Sitter

1

Drammen Amerikansk Fotballklubb

Roger Dennis

Westbye

1

Eidsvoll 1814’s

Lise

Theodorsen

1

Eidsvoll 1814’s

?

?

1

Eidsvoll 1814’s

?

?

1

Eiker Cheerleading Team

Frode Andreas

Brurberg Hansen

1

Eiker Cheerleading Team

Siv

Liverød

1

Eiker Cheerleading Team

Kristine H.

Sylling

1

Hønefoss Discsport Klubb

Adrian

Oleson

1

Kongsberg Idrettsforening

Hanne

Johansen

1

Lillestrøm Amerikansk Fotballklubb

Patrick

Hamnøy

1

Lillestrøm Amerikansk Fotballklubb

Kjersti

Weimoth Sørensen

1

Lørenskog Frisbeeklubb

Kate

Christensen Brandal

1

Nedre Romerike Cheerleaders

Morten

Høgberg

1

Nedre Romerike Cheerleaders

Tore

Nordermoen

1

Nedre Romerike Cheerleaders

Jeanette

Strømseng

1

Oslo Vikings

Aleksander

Andric

1

Oslo Vikings

Kari Anne

Ladderud

1

Sarpsborg Turnforening

Hanne

Rossfjord

1

Sarpsborg Turnforening

Christian

Østberg

1

Sirens Cheerdance Klubb

Britt L.

Eide Johansen

1

2

Ant.
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Sirens Cheerdance Klubb

Asbjørn M.

Johansen

1

Sirens Cheerdance Klubb

Jon Anders

Sundve

1

Trondheim Frisbeeklubb

Eivind

Karlsen

1

UiA Lacrosse

Andreas

Berthelsen

1

Vålerenga Amerikansk Fotball

Tor

Nordby

1

Oslo Cheer Klubb Galaxy

Heidi

Mæland

1

Oslo Cheer Klubb Galaxy

Hanne

1

Oslo Cheer Klubb Galaxy

Jeppe

Holm-Lunder
Markussen
Lund

Ekeberg Sendeplateklubb

Hallvard

Fauske Ekdahl

1

Ekeberg Sendeplateklubb

Sandra

Mellem Enoksen

1

Muselunden Frisbeeklubb

Lars

Somby

1

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE

Øvrige, ikke stemmeberettigede
Funksjon

Fornavn

Etternavn

Foreslått ordstyrer

Tom Christian

Axelsen

Leder av valgkomiteen

Eirik

Bossel

NAIF - kontor

Håkon

Torp Bugge

NAIF - kontor

Nadja D.

Olsen

NAIF - kontor

Thea

Halgard

NAIF - kontor

Erik H.

Staalesen

NAIF - kontor

Thomas

Kejser-Lervik

NAIF - kontor

Håkon R.

Nilsen

Forbundskontoret

SAK 2:

VELGE DIRIGENT

Forbundsstyrets forslag:
Dirigent: Tom Christian Axelsen

SAK 3:

VALG AV PROTOKOLLFØRER

Forbundsstyrets forslag:
Protokollfører: Thea Halgard
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SAK 4:

VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL

Tinget foreslår kandidater.

SAK 5:

GODKJENNE INNKALLINGEN

Innkallingen ble publisert på forbundets hjemmeside og alle medlemsklubber ble informert om dette
per e-post, 7 januar 2020.
Medlemsklubber i Norges amerikanske idretters forbund innkalles med dette til ordinært
forbundsting.
Sted: Thon hotell Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo. Hotellet ligger ved siden av Oslo S.
Dato: Lørdag 7 mars, kl. 11.00-15.00
Saksliste for forbundstinget:
•
•
•
•
•
•
•
•

Årsberetninger for NAIF 2018 og 2019
Regnskap 2018 og 2019
Budsjett 2020 og 2021
Innkomne forslag og saker
Fastsettelse av kontingent
Engasjere revisor
Strategiplan 2020-2024
Valg

Representasjon på Forbundstinget:
Kun medlemsklubber i NAIF som har betalt kontingent for 2020 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.
Representantene skal ha vært medlemmer i idrettslaget i minst én måned, ha gjort opp sine
økonomiske forpliktelser til idrettslaget, og må ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret. 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.
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En arbeidstaker i et idrettslag kan ikke oppnevnes som representant for idrettslaget til NAIFs
Forbundsting, jf. NIFs lov §2-6. Det samme gjelder personer som har en økonomisk særinteresse, jf.
NIFs lov § 2-7.
I henhold til NAIFs lov, § 6 Kjønnsfordeling, skal begge kjønn være representert ved oppnevning av
representanter til forbundstinget. Det betyr at de klubber som sender 2 eller 3 representanter, skal
ha begge kjønn representert.
Forslag:
Forslag kan kun sendes inn fra styret i medlemsklubbene, ikke enkeltpersoner. Forslag som skal
behandles på tinget må være sendt til NAIFs Forbundsstyre senest 4 uker før tinget, innen 7 februar
2020.
Forslagene sendes på e-post til: styret@amerikanskeidretter.no
Saksliste og saksdokumenter:
Fullstendig saksliste, nødvendige saksdokumenter og innsendte forslag sendes ut senest 2 uker før
tinget.
Valg til Forbundsstyret og utvalg/komiteer:
På Forbundstinget skal det velges, for 2 år:
• President
• 1. Visepresident
• 2. Visepresident
• 2 styremedlemmer
• Ungdomsrepresentant, styremedlem med personlig vara
• 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)
Ankeutvalg med 1 medlem fra hver av de 4 seksjonene og 1 varamedlem fra hver av de 4 seksjonene
Kontrollutvalg:
• 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 mail sendt medlemsklubbene.
Klubbenes styrer nominerer kandidater, frist for nominasjon er: 7 februar
Valgkomiteen kontaktes på: valg@amerikanskeidretter.no. Valgkomiteens leder er Eirik Bossel.
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Reise/opphold:
Overnatting:
Da forbundstinget 2020 legges til tider der svært mange vil kunne reise til og fra Oslo på samme dag,
vil forbundet kun dekke overnatting for representanter som kommer fra de deler av landet der det
ikke er forbindelser til eller fra Oslo samme dag. Vi ber at de klubber dette gjelder for, sender en
søknad til forbundets administrasjon i form av en mail til naif@amerikanskeidretter.no. Absolutt
siste frist for dette er 21 februar.
Reisekostnader:
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.»
Vedtaket er ment å bidra til at reisekostnader, og da særlig for de med lang reisevei, ikke forhindrer
klubber fra å delta på forbundstinget.
Vedtaket medfører at reisekostnadene for representantenes reise til Forbundstinget 2020 (fly, tog,
buss, bil), vil fordeles på alle medlemsklubbene i NAIF, som var stiftet før 24. april 2018. Dette er
uavhengig av om klubben sender representanter til Forbundstinget eller ikke.
Klubbene blir kontaktet etter tinget, med skjema for å sende inn sine reisekostnader.
Det gjøres oppmerksom på at reiseutgiftene gjelder fly/tog/buss med billigst mulig pris og at utgifter
til reise med bil kun refunderes dersom det er samkjøring med flere representanter i bilen.
Påmelding:
Påmelding til Forbundstinget er obligatorisk.
Påmelding med navn på klubbenes representant(er) gjøres via denne lenken:
https://forms.gle/6D7CrXsfckJEhmWq5
ABSOLUTT PÅMELDINGSFRIST: 21 FEBRUAR 2020
Oslo, 6 januar 2020
For NAIFs Forbundsstyre

Richard Vogt
President

SAK 6:

Tone Sparby
Generalsekretær

GODKJENNE SAKLISTEN

1.

Godkjenning av fremmøtte representanter

2.

Velge dirigent

3.

Velge protokollfører

4.

Velge 2 representanter til å underskrive protokollen
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5.

Godkjenne innkallingen

6.

Godkjenne saklisten

7.

Godkjenne forretningsorden

8.

Behandle beretning for NAIF, herunder beretninger fra tingvalgte organer

9.

Behandle NAIFs regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning, revisors beretning
og kontrollutvalgets beretning

10.

Behandle forslag og saker

11.

Fastsette kontingent

12.

Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett

13.

Engasjere revisor til å revidere forbundets regnskap

14.

Valg

SAK 7:

GODKJENNE FORRETNINGSORDEN FOR FORBUNDSTINGET

1.

Forbundstinget ledes av valgt dirigent.

2.

Protokollen føres av valgt referent.

3.
Ingen representanter gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for
innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i sakslisten, settes taletiden til 5
min. første gang og 3 min. andre og tredje gang. Dirigenten kan foreslå forkorting av taletiden og
sette strek for inntegning av talere.
4.
Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og skal være undertegnet med klubbens og
representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Tidligere forslag kan
ikke trekkes tilbake, og nye forslag ikke fremmes, etter at strek er satt eller at saken er tatt opp til
votering.
5.
Behandling av forslag:
Dirigenten leser forslaget og forslagsstillerens navn
Forslagsstilleren får anledning til å tale for sitt forslag
Forslaget tas opp til debatt
Forslaget tas opp til votering
6.
Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall, bortsett fra de unntak loven fastsetter.
Lovendring krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer. Alle valg der det foreligger mer enn ett
forslag, foregår skriftlig. Øvrige avstemninger foregår ved nummeropprekking. Blanke stemmesedler
teller ikke, og stemmene regnes ikke som avgitt. Velges flere under ett, skal stemmesedlene ikke
inneholde flere kandidater enn det antall som skal velges.
7.

Alle vedtak gjelder fra dags dato der annet ikke blir spesielt besluttet.
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8.
Kontroll av protokollen foretas av de representanter som er valgt til å underskrive
protokollen. Representantenes eventuelle kommentarer skal foreligge skriftlig.

SAK 8:

ÅRSBERETNING 2018 og 2019

Årsberetning for NAIF for 2018/2019 behandles.
Forbundsstyrets innstilling til vedtak: Årsberetningen godkjennes

SAK 9:

REGNSKAP 2018 og 2019

Regnskap for 2018 og 2019, økonomisk årsberetning for 2018 og 2019, revisors beretning for 2018
og 2019 samt kontrollutvalgets beretning for 2018 og 2019 behandles.
Forbundsstyrets innstilling til vedtak: Årsregnskapene for NAIF for 2018 og 2019 godkjennes

SAK 10:

FORSLAG OG SAKER

10. 1: Lovendring i NAIFs lov
Utsendt ny lov for NAIF har markert alle endringer i lovnorm for særforbund, som ble vedtatt av NIF
på Idrettstinget i 2019. Disse endringene trådde i kraft 1.1.2020 og skal ikke behandles eller vedtas
av forbundstinget.
I tillegg til dette fremmer Forbundsstyret forslag til endring i den delen av NAIFs lov som omhandler
ledermøter i seksjonene. Disse årlige ledermøtene har utviklet seg til å bli gode fora og
samhandlingsmøter mellom seksjon og klubber, og klubbene imellom. De foreslåtte endringene i
lovteksten er i hovedsak navneendring fra seksjonsmøte til ledermøte, samt en forenkling av hva
agendaen på disse møtene skal inneholde.

G AMMEL TEKST :
§ 24 S EKSJONSMØTER
24.1.

Ordinære seksjonsmøter avholdes hvert år.

24.2.

Både seksjonsledelsen og forbundsstyret har myndighet til å innkalle til seksjonsmøte i gjeldende
seksjon. Ordinære møter skal kalles med minst 1 måneds varsel, til de klubber som er medlem i
seksjonen. Klubbene skal være medlem i NAIF, jfr. § 4.

24.3.

Forslag til saker som skal behandles på seksjonsmøtene må være sendt til seksjonsledelsen senest 2
uker før seksjonsmøtet.
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Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter må være sendt ut senest 1 uke før
seksjonsmøtet.
24.4.

På seksjonsmøtene kan ikke behandles forslag om lovendring i NAIFs lov.

24.5.

Forbundsstyrets medlemmer samt forbundets generalsekretær har møte- og talerett på
seksjonsmøtene. Det samme gjelder medlemmer fra de komiteer seksjonen organiserer.

24.6.

Seksjonsmøtene skal:
1. Behandle saker som kommer fra seksjonsledelsen, forbundsstyret og administrasjonen
2. Behandle innkomne forslag og saker
3. Fastsette eventuelle kontingenter/avgifter/lisenser til seksjonen
4. Utarbeide innstilling på personer iht. § 20.3.6, de ikke tingvalgte medlemmer i seksjonsledelsen,
som deretter behandles av forbundsstyret.
5. Vurdere behov og opprette arbeidsutvalg, komitéer og råd

24.7.

Leder i hver av seksjonene sitter også som idrettens/seksjonens representant i forbundsstyret og blir
valgt ved forbundstinget.

NY TEKST:
§ 26 LEDERMØTER
26.1 Seksjonene skal avholde årlige ledermøter for medlemsklubbene i sin seksjon. Datoen skal
fastsettes så tidlig som mulig, og publiseres i terminlisten på forbundets nettside.
26.2 Seksjonsledelsen i samarbeid med administrasjonen organiserer og innkaller til ledermøtene.
Invitasjon sendes i god tid, og senest 1 måned før.
26.3 I saker som krever avstemming på ledermøtet, som kontingent og lisens, har hver medlemsklubb
en -1- stemme
26.4 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.
26.5 På ledermøtene kan ikke behandles forslag om lovendring i NAIFs lov, vedta regnskap eller
budsjett eller behandle andre saker som hører hjemme på Forbundstinget
26.6 Forbundsstyrets medlemmer samt forbundets generalsekretær har møte- og talerett på
ledermøtene. Det samme gjelder medlemmer fra de komiteer seksjonen organiserer.
26.7 Ledermøtene skal:
1. Fastsette eventuelle kontingenter/avgifter/lisenser til seksjonen
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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.
Forbundsstyrets innstilling til vedtak: De foreslåtte endringer i gammel paragraf 24/ny paragraf 26
i NAIFs lov vedtas.

10.2 Fakturering av kostnadene ved reiseutgiftsfordeling fra forbundstinget
Forbundsstyret foreslår at det i de årene det avholdes forbundsting, faktureres en ekstra kontingent
til medlemsklubbene på kr. 350 per idrettslag (850 kr totalt). Beløpet skal brukes til refusjoner av
utgifter som kommer inn fra klubbene i forbindelse med reiseutgiftsfordelingen til forbundstinget.
Beløpet er beregnet ut fra kostnadene de siste to forbundsting.
I gjeldende vedtak, fra 2016, skal utgiftene fordeles på klubbene med et beløp per stemmeberettiget
representant i klubben og faktureres i etterkant.
Ordningen med reiseutgiftsfordeling er administrativt svært krevende å håndtere. Fakturering av en
forhøyet medlemskontingent i tingåret innebærer en betydelig forenkling, samtidig som intensjonen
med ordningen beholdes.
Forbundsstyrets innstilling til vedtak: NAIF benytter reiseutgiftsfordeling på delegatenes reiser til
forbundstinget. Ordningen skal sørge for at høye reisekostnader ikke forhindrer klubber fra å
delta.
Det blir refundert kostnader for fly, tog og buss for klubber som har over 100 km reiseavstand til
der forbundstinget avholdes. Bilutgifter refunderes dersom det er samkjøring som medfører
innsparing.
Det skal reises på billigst mulige måte, refusjon vil være etter dette prinsippet og administrasjonen
håndterer. En utdypende instruks for refusjon utarbeides av administrasjonen.
Kostnadene fordeles på alle medlemsklubber i NAIF ved at det i året det er forbundsting faktureres
for 350 kroner ekstra per klubb i medlemskontingent til forbundet.

SAK 11:

FASTSETTE KONTINGENT

Medlemskontingenten i NAIF er på kroner 500 per år per idrettslag.
Forbundsstyrets innstilling til vedtak: Ingen endring

SAK 12:

NAIF STRATEGIPLAN OG BUDSJETTER
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12.1 Strategiplan
NAIFs nye strategiplan er bygget på NIFs nye strategiplan, «Idretten vil» og har disse fire
innsatsområdene:
• Sterk organisasjon
• Bredere breddeidrett
• Gjennomarbeidet toppidrett
• Miljø på dagsorden
NAIFs Strategiplan skal være overordnet, prinsipiell og retningsgivende for hele forbundet.
En strategiplan tegner de store linjene, og danner grunnlaget for de årlige handlingsplanene som
utarbeides i hver seksjon.
Strategiplanen ble sendt på høring til organisasjonen i september 2019. Det kom ingen konkrete
forslag til endringer.

12.2 Budsjetter
NAIFs budsjett for 2020 følger vedtatte handlingsplaner for seksjonene og er behandlet på flere av
ledermøtene.
Grunnet stor usikkerhet i den pågående prosessen med endring av fordelingsprinsippene for
rammetilskudd til særforbund, gjeldende fra 2021, er det vanskelig å fremlegge spesifikke
langtidsbudsjetter. Forbundsstyret foreslår at prinsippet med null-resultat skal følges.
Forbundsstyrets innstilling til vedtak: Strategiplan for perioden 2020-2024 samt fremlagt budsjett
for 2020 vedtas.
Rammebudsjett for 2021 vedtas og forbundsstyret gis fullmakt til å tilpasse budsjettet i tråd med
prioriteringer, tildeling av rammetilskudd og endringer/tilpasninger av retningslinjer foretatt av
overordnet organ (NIF/KUD).

SAK 13:

ENGASJERE REVISOR

Statsautorisert revisor John Asle Johnsen har vært forbundets revisor i flere år.
Forbundsstyrets innstilling til vedtak: Revisor John Asle Johnsen tilsettes som NAIFs revisor også
for neste tingperiode.

SAK 14:

VALG

Valgkomiteens innstilling fremlegges på forbundstinget.
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