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FORSLAG TIL ORGANISATORISKE ENDRINGER – HØRING 

 

Bakgrunn 

Strategiprosjektet ble i sitt mandat, vedtatt av Forbundsstyret 26.01.2020, bedt om å vurdere 
organisatoriske endringer slik: 

«Prosjektet skal fortløpende vurdere hvorvidt dagens organisering av forbundet er hensiktsmessig for 
best mulig oppnå de mål strategiplanen legger opp til, eller om det nødvendiggjør en strukturell 
endring av hvordan NMF er organisert i dag. Eventuell strukturell endring av NMFs organisering skal 
da drøftes med prosjektets bestillere slik at de rette organer da kobles inn i det arbeid som vil følge 
dersom det anses riktig å foreslå endringer.» 

Prosjektet har i sitt arbeid identifisert flere problemstillinger knyttet til hvordan NMF er organisert sett i 
relasjon til muligheten for å drive effektivt utviklings- og endringsarbeid. Prosjektet har tatt initiativ til 
diskusjoner med ulike deler av NMF for å identifisere eventuelle behov for å gjøre endringer i dagens 
struktur. Foruten direkte dialog med tillitsvalgte i organisasjonen har prosjektet gjennomført følgende flere 
workshops og møter. 

Skriftlig tilbakemelding etter behandling i Lovutvalget er mottatt fra Lovutvalget og 3 seksjoner etter deres 
behandling av fremlagt forslag. Tilbakemeldingene fra seksjonene er relativt samstemte og støtter enkelte 
av de opprinnelige forslåtte endringene, mens det ble uttrykt skepsis til andre deler. 

Under koordineringsmøte med Forbundsstyret 02.12.2020 ble man enige om å utvikle et justert forslag 
som følger samme linje som tilbakemeldingene fra seksjonene. Det er disse føringene som ligger til grunn 
for forslaget som med dette legges frem for høring. 

Om grunnlaget for forslaget 

Norges Idrettsforbund endret «Lov for Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité» på 
Idrettstinget 24.-26.05.2019. Bland endringene som vedtatt var en omlegging av tingperioder (§3-1), 
valgperioder (§3-4_t) og sammensetning av Idrettsstyret (§3-4_t). Det er ikke inntatt føringer for 
tingperioder og/eller valgperioder i revidert «Lovnorm for særforbund» av 23.10.2019 fra NIF. 

Strategiprosjektet har lagt følgende til grunn for høringsforslaget: 

1. Dagens «Lov for Norges Motorsportforbund» åpner for at hele Forbundsstyret kan byttes ut på 
samme Forbundsting. Dette vil kunne få negative effekter for kompetanseoverføring og 
kontinuitet i Forbundsstyrets arbeid, med påfølgende utfordringer for forbundsadministrasjonens 
langsiktige arbeid for å utvikle Norsk motorsport. 

2. Av NMFs lov fremkommer at Seksjonsårsmøter skal avholdes «…året etter og året før hvert 
ordinære Forbundsting.». Dette skaper utfordringer knyttet til planperioder, både handlingsplaner 
og budsjetter, da vedtak på Forbundsting først vil få følger for seksjonenes planer året etter. 

3. Motorsportkonferansen, hvor blant annet seksjonsårsmøtene avholdes, gir ikke medlemsklubber 
og motorsporten tilstrekkelig fokus. Det har vært uttrykt savn etter en eller flere møteplasser hvor 
klubber/klubbdrift og motorsportsfaglig utvikling er i fokus. 
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Forslag til endring 

Prosjektgruppen foreslår at følgende endringer legges frem for Forbundstinget i april 2021: 

A. Tingperioden endres fra 4 år til 2 år. 
a. Gjennomføres etter sommeren i samme år som Idrettstinget (NIF). 

B. Seksjonsårsmøtene avholdes på samme tidspunkt som Forbundsting. 
C. Forbundsstyrets medlemmer velges asynkront slik at halvparten er på valg på hvert Forbundsting. 

a. Krever avvikende virkeperioder i første periode etter innføring. 
D. 1. Visepresident har virkeperiode på 2 år. 
E. Samtlige personlige vararepresentanter erstattes med valg av 2 vararepresentanter til 

Forbundsstyret. 
F. Seksjonsstyret velges på seksjonsårsmøtet etter følgende prinsipp: 

a. Seksjonsstyreleder velges for 4 år, asynkront mot Nestleder 
b. Nestleder velges for 4 år, asynkront mot Seksjonsstyreleder 
c. Seksjonsstyreleder er medlem i Forbundsstyret i sin virkeperiode. 

G. Motorsportskonferansen beholdes, men det foreslås at konferansens agenda endres til å 
omhandle klubbdrift/klubbutvikling og motorsportsfaglig utvikling. 

Valgordningen er illustrert i nedenstående figur. 

 

Lovutvalget utformer lovtekst før endringene legges frem for vedtak på Forbundstinget i april 2021 

Prosjektgruppen foreslår at det settes ned et uavhengig organisasjonsutvalg på forbundstinget som bør 
se på den totale organiseringen av Norges Motorsportforbund. 

 

 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

President
Visepresident Seksjon MC *
Visepresident Seksjon Båt *
Visepresident Seksjon SS *
Visepresident Seksjon RSM *
Visepresident MX*
Ungdomsrepresentant
Vararepresentant
Vararepresentant

Seksjonsleder MC**
Nestleder Seksjon MC
Seksjonsleder Båt**
Nestleder Båt
Seksjonsleder SS**
Nestleder SS
Seksjonsleder RSM**
Nestleder RSM
** styremedlem Forbundsstyret

  *    1. Visepresident velges blant Visepresidentene ved hvert Forbundsting (virkeperiode 2 år).
        Tidspunkt for Forbundsting er Q3-4 hvert annet år fra og med 2023.

Valg foretas på Seksjonsårsmøter

Valg foretas på Forbundsting
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Effekten av forslaget 

Forslaget innebærer endringer i tidspunktene for Forbundsting og Seksjonsårsmøter for å harmonisere 
planperioder slik at vedtak på Forbundsting kan iverksettes umiddelbart. Forbundsting og 
Seksjonsårsmøter gjennomføres på samme tidspunkt hvert annet år. Det er ikke krav om “fysiske” møter 
og det er sannsynlig at man i fremtiden vil se at Forbundsting avholdes elektronisk. Dette styrker etter 
prosjektets vurdering demokratiet i NMF. 

Sammensetningen av Forbundsstyret styrkes med en utøverrepresentant for å øke fokus på den 
sportslige utviklingen av motorsporten. Utøverrepresentanten skal være en aktiv utøver av sin idrett. 

Valgperioder gjøres asynkrone slik at omtrent halvparten av Forbundsstyret er på valg ved hvert 
Forbundsting. Dette styrker kontinuitet og kompetanseoverføring, samt reduserer risikoen for at hele 
Forbundsstyret byttes ut på samme Forbundsting. 

Det samlede antallet tillitsvalgte i Forbundsstyret reduseres vesentlig gjennom at 2 vararepresentanter 
erstatter dagens system med personlige vararepresentanter. 

Virkeperiodene til Seksjonsstyreleder og Nesteleder seksjon endres fra 2 til 4 år og gjøre asynkrone. 
Dette vil styrke kontinuitet og kompetanseoverføring i arbeidet i Seksjonsstyret. 

Motorsportkonferansen får endret form og innhold. Her vil kompetanse, klubbutvikling og sport stå i 
fokus. Det ligger flere forslag til form på bordet. Den endelige formen vil Forbundsstyret komme tilbake til. 

 

Hva ønsker vi tilbakemelding på? 

Vi ber om at dere vurderer og gir uttrykk for om dere kan støtte forslaget til organisatoriske endringer slik 
de fremkommer i dette dokumentet. Eventuell motforslag eller endringsforslag bør omhandle de temaer 
som beskrives i forslaget. 

Forslag til endringer som omfatter andre områder enn det forslaget omhandler vil bli videreformidlet til 
Forbundsstyret, men prosjektet vil ikke behandle disse i denne omgang. 

 

Frister 

• Høringsforslaget sendes til klubber, grener, seksjoner, fagutvalg, regioner og forbundsstyret i 
Norges Motorsportforbund 11.01.2021. 

• Frist for høringssvar er 11.02.2021. 
o Høringssvaret sendes på mail til nmfvil@nmfsport.no 

• Frist for utsendelse av forslag til Forbundstinget er 4 uker før gjennomføring av Forbundstinget. 
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