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Høringsdokument  

• Organisasjonsendring 
Innledning  
NMF har gjennom de siste årene sett behovet for å tilpasse NMF fremtiden mht hvordan 
forbundet er organisert. Hvordan NMF skal se ut i fremtiden er viktig mht hvordan vi skal 
møte morgendagens utfordringer. Dette gjelder både det faktum at all idrett ser et frafall i 
barns aktivitet samt at dugnadsånden ikke er som den var for bare noen tiår tilbake. For å få 
et best mulig grunnlag for hvilket forslag forbundsstyret skal fremme for forbundstinget, anså 
Forbundsstyret at man skulle be om råd fra andre eksterne personer med meget god 
kunnskap til Norsk idrett på hvordan NMF skal møte fremtiden og være organisert. De 
ressursene har må brukes på å skape aktivitet. Det vil igjen være viktig for forbundet for i stå 
best mulig rustet i fremtiden.  
  
 

Uavhengig utvalg  
Forbundsstyret vedtok 17.3.2021 å nedsette et uavhengig utvalg for å få en ekstern 
vurdering av NMFs organisasjonsledd og organisasjonsleddenes prosesser. Utvalget besto 
av:  
 
Leder Marit Wiig  Tidligere golfpresident, ekspedisjonssjef i 

Idrettsavdelingen Kulturdepartementet, flere 
betydelige verv i idretten.  

Medl. Rakel Rauntun  Virksomhetsleder park, idrett og friluftsliv i 
Lørenskog kommune, tidligere 
generalsekretær i Norges Skiskytterforbund.  

Medl. Terje Jørgensen  Havnesjef i Kirkenes, tidligere daglig leder i 
Særforbundenes fellesorganisasjon, flere verv 
i idretten.  

Medl. Ola Keul  President i Norges Brettforbund, leder for VM 
i snøsport for parautøvere, flere verv og 
oppdrag i idretten.  

Sekretariatsleder Tina Mjelde  Selvstendig næringsdrivende, tidligere 
politifaglig etterforskningsleder, flere oppdrag 
og verv i idretten bl.a. tidligere medlem av 
NIFs appellutvalg og OIKs lovutvalg.  
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Utvalget fikk et mandat hvor det står at:   
 
 «Utvalget skal gjennomføre en uavhengig vurdering av NMFs organisering av sine 
organisasjonsledd og organisasjonsleddenes prosesser. Der utvalget identifiserer 
forbedringspotensial skal det foreslå konkrete endringer som er egnet til å utløse potensialet. 
Det skal spesielt legges vekt på om idrettens prinsipper følges, om demokratiske prinsipper 
overholdes, om prosesser er effektive, om økonomiske midler forvaltes til det beste for 
medlemmene, og om medlemmene har tillit til organisasjonen. Utvalget skal avstemme 
idrettens lovverk på områdene som vurderes, samt sørge for at idrettens demokratiske 
modell er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Utvalget er tildelt et budsjett og skal holde god 
kostnadskontroll. Det forventes at utvalget legger frem en rapport av NMFs organisasjon som 
tegner et nøytralt og uavhengig bilde av organisasjonens roller og ansvar, prosesseffektivitet, 
økonomi, resultater (sport og aktivitet), samhandling og medlemmenes forhold til 
organisasjonen. Utvalget skal foreslå endringer der det avdekket forbedringspotensial. 
Endringsforslagene skal være utformet slik at de er egnet for beslutning på NMFs 
forbundsting. Hovedmålet er at NMF skal «drives effektivt og at organisasjonen ivaretar 
medlemmenes interesser på en god måte».   
 
14. juni 2022 overleverer utvalget sin rapport. Rapporten er grundig og har gjennomgått alle 
de sider som utvalget skulle se i henhold til det mandat som forelå. Utvalget kom med flere 
forslag. Følgende forslag gjelder organisatoriske forhold som vil måtte kreve tingvedtak:  
 
●  Avklaring av roller og ansvar i alle ledd.   
●  Redusere antall styremedlemmer slik at forbundsstyret består av: President, 4 

visepresidenter (fra seksjonene), 1 styremedlem under 26 år, 2 uavhengige 
representanter (velges ut fra kompetanse) og 2 vararepresentanter. Alle velges på 
tinget.   

●  Årsmøtene i seksjonene opprettholdes. Det anbefales at disse møtene legges til 
samme dato som tinget.   

●  Vurdere å legge ned regionleddet.   
●  Vurdere å slå sammen Sanksjonsutvalget og Appellutvalget  
  
Forbundsstyret har siden de mottok rapporten gått nøye gjennom den og konklusjonen er at:  
 
Forbundsstyret anser rapporten gi et godt utgangspunkt for hva som bør gjøres. Men 
forbundsstyret ønsker å gå enda lenger i å slanke organisasjonsstrukturen. I dagens 
organisasjon skal det velges 119 tillitsvalgte for å fylle de sentrale tillitsverv i forbundet. I 
tillegg skal det velges 83 tillitsvalgte til regionene. Totalt skal det altså velges 202 tillitsvalgte. 
Forbundsstyret er derfor ikke tvil om at dagens organisasjon er i behov av å slankes og 
gjøres mer effektiv.   
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Allianseforbundsmodell  
På sist Idrettsting vedtok tinget at NIF skulle utrede en alliansemodell for særforbund. Det 
foreligger ikke noe utkast på en slik modell på nåværende tidspunkt når dette 
høringsdokumentet utarbeides. Forbundsstyret ønsker at den fremtidige organiseringen 
forbundet skal ha, skal være tilpasset en enkel overgang til en slik lovnorm tilpasset for 
allianse-særforbund.   
 
Langt tilbake i tid ble det opprettet en lovnorm for allianseidrettslag. Den kom til for å sikre de 
økonomiske verdier et idrettslag hadde i sitt eierskap mot eventuelle konkurser. Spesielt 
innenfor toppidretten var det flere konkurser, med den følge at idrettslagene tapte de verdier 
de hadde i for eksempel idrettsanlegg og klubbhus. Gjennom en alliansemodell sikret man at 
hovedlaget hadde eierskap til de økonomiske verdier i bygg og anlegg, mens de deler av 
alliansen inn under et allianseidrettslag hadde fullstendig autonomi innenfor drift i sin idrett, 
herunder økonomien i alliansedelen de var. De var selvstendige juridiske enheter.  
 
Den alliansemodell forbundsstyret har valgt er ikke helt lik alliansemodellen for idrettslag. 
Forbundet vil kun ha et organisasjonsnummer der forbundsstyret vil ha det overordnede 
økonomiske ansvaret. Det skal de også ha siden det ikke blir egne juridiske enheter med 
eget organisasjonsnummer i seksjonene. I tillegg til det overordnede økonomiske ansvaret vil 
forbundsstyret ha ansvar for alle idrettspolitiske forhold. Det vil derfor være forbundsstyret 
som representerer forbundet utad. Forbundsstyret vil videre ha ansvar for forbundets 
toppidrett. Toppidretten i forbundet skal og må drives uavhengig av seksjonene. Dette for å 
få mest mulig nytte av de økonomiske midler man legger i toppidretten samt at all toppidrett 
må ledes likt uavhengig av gren eller seksjon.   
 
Seksjonene vil i en alliansesærforbundsmodell ha full sportslig autonomi. De skal drifte 
sporten innenfor sin seksjon uavhengig av forbundsstyret i tråd med det planverk seksjonene 
har vedtatt. Seksjonene vil få tildelt økonomiske rammer av forbundsstyret og de skal selv 
drive innenfor disse budsjettrammene. Det eneste kravet forbundsstyret skal stille er at 
midlene skal benyttes i tråd med forbundets samlede handlingsplan.  
Gjennom en slik alliansemodell vil en få tydeligere avklaring på hvilket ansvar/rolle som 
ligger til forbundsstyret og hva som ligger til seksjonene å bestemme.   
  
 

Forbundsstyret  
I dagens organisasjonsmodell består forbundsstyret av 11 styremedlemmer og 10 
varamedlemmer. Syv av styremedlemmene velges på forbundstinget og de fire 
seksjonsstyreledere velges på seksjonsårsmøtene. Alle velges for fire år av gangen. (På 
tinget 2021 ble asynkrone valg innført og ved det kommende tinget 2023 vil alle på valg til 
forbundsstyret bli valgt for 4 år.) På forbundstinget er det asynkrone valg (halvparten av 
forbundsstyret velges hvert annet år for en periode på 4 år). Blant visepresidentene velges 
det hvert annet år hvem som skal være 1. visepresident.  
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Både det uavhengige utvalget og forbundsstyret er enige i at forbundsstyrets antall 
styremedlemmer må ned. Uavhengig utvalg foreslår en reduksjon med tre styremedlemmer. 
Forbundsstyret går inn for å redusere forbundsstyret til 5 personer inkludert president. Det 
skal i tillegg være 2 vararepresentanter.   
 
Det vil være en utfordring å fordele en styreplass hver til seksjonene. Dette fordi alle valg er 
åpne og alle medlemmer i klubber tilsluttet forbundet kan i teorien bli blant de valgte 
styremedlemmene. Det er videre et råd fra uavhengig utvalg at det skal stilles krav til 
kompetanse som et grunnleggende prinsipp. Ved et slikt krav, hvor dette blir vedtatt av tinget 
som instruks til valgkomiteen, vil en også kunne unngå opprivende kamper om styreplasser 
da kompetansekrav vil være en hindring. Uansett vil en reduksjon ikke kunne føre til at det vil 
være like mange tillitsvalgte fra hver seksjon all den tid det a) er frie valg b) legger opp til at 
antall styremedlemmer skal være et oddetall.   
 
Forbundsstyret har valgt å gå for et forbundsstyre på 5 tillitsvalgte med 2 vararepresentanter. 
Dette vil tilsi en reduksjon på 6 styremedlemmer og 8 vararepresentanter. Ved en slik 
sammensetning vil det være enklere å få på plass et styre med ønsket kompetanse. Videre 
vil styrearbeidet bli betydelig mer effektivt og rasjonelt. Styret anser videre at seksjonene ikke 
automatisk skal ha plass i Forbundsstyret. Gjennom den organisasjonsreform som det 
legges opp til vil heller en slik løsning ikke være nødvendige all den tid seksjonene skal ha 
sportslig autonomi (unntatt toppidrett).    
 
Forbundsstyret må ha ansvar for overordnet økonomi, idrettspolitiske forhold, toppidrett og 
arbeidsgiveransvar ovenfor generalsekretæren.  
 
  
Seksjonene  
Norges motorsykkelforbund, NMF, ble opprettet og medlem i Norges Idrettsforbund i 1977. 
Før den tid var all motorsykkelsport lagt inn under Norsk Motor Klubb, NMK, som da satt på 
rettighetene inn mot FIM (Det internasjonale motorsykkelforbundet). NMK hadde frem til 
tinget i Bergen 1999, fullstendig kontroll over NMF. NMK hadde retten til forbundets 
president og vedtak fattet på NMK sitt ting dagens før NMF sitt ting, fikk «automatisk» 
virkning for NMF. Fra 1999 fikk NMF en president som ikke var en NMK president. Fra det 
startet en prosess for å samle motorsporten. I den prosessen fikk man med seg Norges 
Båtsportforbund og man arbeidet med å få med seg Norges Bilsportforbund i den prosess 
som førte til opprettelsen av Norges Motorsportforbund i 2001. I den nye 
organisasjonsmodellen som ble vedtatt på forbundstinget i Sandefjord ble det også gjort et 
grep ovenfor snøscooter, var frem til 2001 en gren innunder motorsykkel, hvor snøscooter 
ble en at de fire seksjonene det nye motorsportforbundet skulle bestå av. Bilsportforbundet, 
NBF, falt etter hvert fra fordi den organisatoriske modell NBF hadde ikke var forenlig med 
Norges Idrettsforbunds regelverk.  I 2003 ble NBF erstattet med Norges Radiostyrt 
Motorsportforbund.   
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NMF har siden 2001 bestått av 4 seksjoner:   
• Motorsykkelseksjonen  
• Båtsportseksjonen  
• Snøscooterseksjonen  
• Radiostyrt motorsport (fra 2003)  

Internasjonal er NMF tilsluttet 3 forskjellige internasjonale forbund:   
• MC og snøscooter til FIM  
• Båtsport til UIM  
• Radiostyrt til IFMAR  

 
I 2007 ble Norges Snøscooterforbund, et forbund som kun var en interesseorganisasjon for 
ren touringvirksomhet, tatt opp som en gren i seksjon snøscooter. Dette ble gjort som ett 
ledd i det arbeidet forbundet og snøscooter drev for å få endret det generelle forbud mot 
snøscooterkjøring i lov om motorferdsel i utmark. (Dette ble kronet med hell i 2015 når dette 
lovforbudet ble opphevet).   
 
Forbundsstyret har i forbindelse med forslag til ny organisasjonsmodell for NMF sett på den 
struktur forbundet skal ha i fremtiden og et flertall i forbundsstyret anser at snøscooter igjen 
bør være en del av motorsykkelseksjonen. Det er et faktum at snøscooter er en del av FIM, 
slik motorsykkel er. Det er videre et faktum at ved å opprettholde snøscooter som 
selvstendig seksjon ikke vil ha full sportslig autonomi all den tid det da vil være to seksjoner 
som skal beslutte vedr forholdet til det internasjonale forbundet FIM. Det er videre et faktum 
at når NIF kommer med sin modell om lovnorm for allianseforbund, vil oppstå et problem for 
snøscooter med medlemskap i FIM all den tid det bare tillates ett ansvarlig forbund i hvert 
enkelt land. Så lenge slik tilknytning ligger til motorsykkel som den del av sporten som lengst 
har vært i FIM, vil snøscooter da måtte være underlagt råderetten motorsykkel har inn mot 
FIM. Hvis Idrettstinget vedtar en modell for Allianseforbund, vil det åpne for at hver seksjon 
kan registreres som egen organisasjon med eget organisasjonsnummer.   
 
Flertallet i forbundsstyret anser at snøscooter bør være en del av seksjon motorsykkel slik de 
var frem til 2001. Et lite mindretall av forbundsstyret er imot dette med den begrunnelse at de 
er en egen sport og kan bli i skyggen av MC. Flertallet anser at slike forhold vil bli regulert 
gjennom de styringslinjer som et ting vil måtte bestemme og at denne frykten fra snøscooter 
ikke er en reell fare.  
  
 

Seksjonenes årsmøter  
Uavhengig utvalg foreslår i sin rapport at seksjonsårsmøtene legges til samme dato som 
forbundstinget. Dette bør uten større problemer la seg gjennomføre. Dermed vil forbundet 
oppnå bedre tid til de rent sportslige og utviklingsrettede temaer under 
motorsportkonferansen uten samtidig å avsette tid til fire årsmøter annet hvert år.  
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Forbundstingshelgen vil også kunne være mer effektiv ved at selve gjennomføringen 
fordeles over to dager der forbundstinger avholdes den ene dagen og seksjonsårsmøtene 
den andre dagen.   
Det bør videre være klare retningslinjer for at spesialreglementene er seksjonsstyrenes 
ansvar og dermed ikke behandles på seksjonsårsmøtene.    
 
 

Seksjonsstyrenes sammensetning  
Seksjon MC består i dag av 10 styremedlemmer med 8 vararepresentanter   
Seksjon Snøscooter består i dag av 6 styremedlemmer med 4 vararepresentanter   
Seksjon Båt består i dag av 6 styremedlemmer med 4 vararepresentanter   
Seksjon RSM består i dag av 7 styremedlemmer med 5 vararepresentanter   
  
Total utgjør dette 50 tillitsvalgte personer i seksjonene. Hvor godt arbeidet i seksjonene har 
fungert historisk, har vært og er varierende. Denne styringsmodellen avhenger helt av hvor 
aktive de respektive styremedlemmer er med tanke på de oppgaver som ligger til hvert 
enkelt ansvarsområde og hvor bevisst styremedlemmene er på sine plikter som 
styremedlemmer. Selve styringsmodellen legger opp til at alle styremedlemmer skal ha 
innsikt i alle de grener som ligger under en seksjon og ta stilling til de saker som måte 
komme opp i seksjonsstyret. Det er et faktum at dette ikke fungerer gunstig, all den tid 
styremedlemmer ofte ikke vil ta stilling til andre greners interne forhold og legger til grunn at 
hver enkelt grenansvarlig burde vite best og ikke involverer seg i grenspesifikke saker. Dette 
selv om dette kan ha generell interesse. I det arbeidet som er gjort under arbeid med denne 
organisasjonsreformen, er det vurdert forskjellige modeller for hvordan seksjonstyrene skal 
settes sammen og hvordan dette bør være mht hvilke retningslinjer som skal ligge til grunn 
for styrearbeidet i seksjonene  
 
Forbundsstyret legger til grunn at det ofte er slik at grenspesifikke forhold i mange saker best 
løses av grenen selv. Dette trekker i retning av at man kan drive grenen uten at man 
nødvendigvis selv sitter i styret. Det forutsetter imidlertid at samarbeid med administrasjonen 
fungerer godt. Administrasjonen vil da være den rådgivende part for grenansvarlig mht 
helheten, effektivitetshensyn og tilhørende regelverk.   
 
En annen side av denne problematikken er de saker hvor det er behov for at et styrevedtak 
vil stå seg bedre der forslagsstiller selv ikke er en del av beslutningen, ved at de selv ikke er 
en del av seksjonsstyret. Dersom en går for en løsning der grenansvarlig ikke skal være 
styremedlem vil det være både fornuftig og behandlingsmessig bra om grenansvarlig gis rett 
til å legge frem saker for seksjonsstyret og svarer på eventuelle spørsmål og ikke deltar i 
selve beslutningsprosessen. Det vil også ha til konsekvens at arbeidsbelastningen blir 
mindre for grenansvarlig dersom man ikke også skal ha arbeidsbelastningen med det 
ordinære styrearbeidet.   
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Dersom grenansvarlig fortsatt skal være en del av seksjonsstyret, vil det fortsatt kreves 
mange sentralt tillitsvalgte all den tid de også skal ha sin personlige vararepresentant. Det 
skal da totalt velges 50 grenansvarlige med vararepresentanter.   
Forbundsstyret har per nå ikke tatt stilling til problemstillingen over.  
  
 

Drift av grenene  
Forutsatt at man ender på at grenansvarlig ikke skal ha ordinær styreplass i seksjonen, vil 
alternativet være at grenansvarlig utnevnes av seksjonsstyret. Det vil da være et mandat 
som beskriver hva som er oppgaven. I slike tilfeller skal grenansvarlig ha et tett samarbeid 
med administrasjonen. Grenansvarlig skal rapportere til seksjonsstyret og ved behov fremme 
saker som krever styrebehandling. Eksempler er ved revisjon av spesialreglementet og 
godkjenning av terminlister. En slik organisering av oppgavene vil gjøre det enklere for 
seksjonsstyret å følge opp grenen mht de planverk som forbundet har bestemt, samt 
måloppnåelse. En slik organisering vil gi bedre mulighet til å skape aktivitet i grenene fordi 
grenansvarlig vil ha mer tid tilgjengelig til oppfølging ovenfor klubbene med nødvendig 
rådgivning og tilrettelagte tiltak.   
 
Det vil være en mulighet å kunne skifte ut grenansvarlig dersom vedkommende av en eller 
annen grunn ikke lenger kan utføre oppgaven og man slipper å avvente til neste 
seksjonsårsmøte.   
 
For enkelte av de største grenene kan arbeidsoppgaven være betydelig større enn for andre 
grener. Det vil da kunne være hensiktsmessig at en grenansvarlig da gis myndighet til ut 
utpeke personer som får spesifikke oppgaver som skal løses og hvor grenansvarlig skal 
holde i trådene samt sørge for at nødvendig assistanse blir tilrettelagt.   
  
 

Regioner  
Uavhengig utvalg ber forbundet om å vurdere å legge ned regionsleddet slik det fungerer i 
dag. Forbundet har i dag 6 forskjellige regioner på papiret, som er selvstendige 
organisasjonsledd med egne organisasjonsnummer. Disse driftes svært forskjellig, og 
majoriteten av regionene er ikke operative og bidrar begrenset inn i verdiskapingen til 
forbundet. De som fungerer, gjør en meget god jobb med støtte opp under regional 
klubbdrift. Hovedutfordringen slik regionene er organisert er uklare ansvars- og 
rapporteringslinjer, samt lite kontinuitet hvor det ikke fungerer.  
FS mener at regionsleddet bør legges inn under forbundet, og at de regionene som fungerer 
fortsetter i samme mønster. Hensikten med dette er at de regionene som fungerer vil i større 
grad benytte tiden på aktivitetsutvikling i regionen. Og ikke drift av organisasjonsleddet med 
de krav og plikter dette medfører iht idrettens lovnormer.  
Dette vil i så fall bety en betydelig reduksjon av tillitsvalgte og sannsynligvis tilrettelagt for 
mer tid knyttet til å støtte opp under klubbene.  
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Forutsatt at regionene nedlegges som formelle organisasjonsledd med representasjonsrett 
på forbundstinget, vil dette medføre at regionene mister retten til å søke midler fra eksterne 
bidragsytere, som for eksempel idrettskretsen. I så tilfelle vil dette måtte kompenseres fra 
forbundet sentralt etter samme mønster som er tilfellet i dag ved or eksempel søknader til 
idrettskrets.  
  
 

Lovpålagte utvalg  
I henhold til NIFs basis lovnorm for særforbund skal man ha et kontrollutvalg og en 
valgkomite. Andre utvalg enn dette er NMF ikke pålagt å ha. Forbundsstyret anser at man 
bør gjøre endringer i sammensetningen av valgkomiteen i forhold til det som er forbundets 
lov på dette området. I dagens lov skal valgkomiteen bestå av en leder og 4 medlemmer. De 
fire medlemmene skal komme fra hver av seksjonene og ha hvert sitt personlige 
varamedlem.   
 
 
Ved den endring av organisasjonsmodellen som foreslås vil en slik forutbestemt fordeling av 
medlemmer i valgkomiteen ikke være hensiktsmessig all den tid seksjonene nå vil ha 
sportslig autonomi. Forbundsstyrets sammensetning tilsier derfor at det ikke lenger er 
hensiktsmessig å utpeke styremedlemmer fra hver av seksjonene til forbundsstyret. 
Valgkomiteen til forbundstinget kan reduseres til leder og to medlemmer med 
vararepresentant. Tilsvarende bør være tilfelle for valgkomitéene til seksjonene.   
  
 

Andre utvalg og komiteer  
NMF har et eget lovutvalg. Det er i henhold til NIFs basislovnorm ikke et utvalg forbundet er 
pålagt å ha. I henhold til forbundets nåværende lov skal forbundet ha et eget lovutvalg.   
Forbundsstyret anser at et eget lovutvalg er nødvendig av hensyn til forbundets komplekse 
struktur. Et eget lovutvalg vil ha en bedre tilnærming til den struktur reformen legger opp til. 
Det vil nødvendigvis også gi en raskere avklaring på de spørsmål forbundsstyret eller 
seksjonsstyrene måtte ha en avklaring på. NMF har erfaring med at Idrettsforbundets 
lovutvalg mange ganger bruker lang tid på avklaringer. Skal en ha en effektiv fremdrift i 
forbundet er man avhengig av at man får en rask avklaring på spørsmål knyttet til forbundets 
lov og hva som da gjelder.   
 
Det uavhengige utvalget anbefaler å slå sammen sanksjonsutvalget og appellutvalget. Dette 
er et syn forbundsstyret støtter. Antall saker som fremmes for appellutvalget har vært svært 
få i den siste 10 års perioden. De saker som fremmes for sanksjonsutvalget er saker som 
gjelder brudd på forbundets konkurransereglementer. Disiplinære forhold vil være avhengig 
av art og alvorlighet for å avgjøre om de skal behandles av sanksjonsutvalget eller anmeldes 
til NIFs domsutvalg. Den grensedragningen vil følge av NIFs lovverk.   
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En slik sammenslåing av sanksjonsutvalg og appellutvalg vil ikke føre til at appelladgangen 
faller bort. Appellinstans vil da bli forbundsstyret. Dette vil derfor ikke føre til at muligheten til 
å kreve overprøving av beslutning tatt i et sanksjonsutvalg faller bort. Forbundsstyret vil 
uansett ikke være involvert de saker som måtte oppstå før det eventuelt foreligger en appell 
på en avgjørelse i sanksjonsutvalget.  
 
Utvalg for anlegg, miljø og teknologi foreslås også avskaffet som utvalg. Men det innebærer 
ikke at man anser utvalget for unødvendig. De regler som Norges Idrettsforbund har for 
kjønnsbalanse gjør at sammensetning av et slikt utvalg blir vanskelig å sette sammen i tråd 
med de krav som settes i NIFs lov § 2-4 med minst 40% av hvert kjønn. Forbundsstyret 
ønsker i stedet at disse blir rådgivere til forbundsstyret og seksjonene uten å ha status som 
utvalg.  
 
Forbundet har ellers ingen tingvalgte eller styreutnevnte utvalg. Dersom forbundsstyret i 
fremtiden ønsker å innhente fagekspertise på bestemte områder vil dette bli gjort ved å 
oppnevne rådgivere innenfor de fagfelt man trenger bistand.  
  
Tingvedtatte instrukser for styrer og utvalg  
Den reformen forbundsstyret foreslår vil gjøre det nødvendig med klare instrukser på hvilke 
oppgaver som ligger til hvem. Uavhengig utvalg foreslår i sin rapport at det skal leges stor 
vekt på at de som velges skal ha nødvendig kompetanse og at styrer skal ha kompetanse 
innenfor organisasjonslære, idretts-jus og økonomi. Det vil derfor være nødvendig med en 
tingvedtatt instruks for valgkomiteen og hva det er den skal legge vekt på i sitt arbeid mht 
sammensetning. Dette blir nødvendig for å kunne få en drift på politisk plan som muliggjør en 
hensiktsmessig og effektiv fremdrift for forbundet fremover.  
 
Forbundsstyrets mandat og funksjon skal være overordnet strategisk. Seksjonsstyrenes 
mandat og funksjon skal være idrettsfaglig. En slik instruks vil sikre at forbundsstyret kan 
arbeide på et strategisk nivå og ivareta et felles og overordnet ansvar, samtidig som 
seksjoner og idretter i NMF sikres råderett over utøvelse og utvikling av egne idretter.  
Grenansvarlige sitt mandat skal legge føringer på hva som er denne rolles ansvar og 
forpliktelse. Hvordan en ser for seg å løse oppgaven skal ikke være bestemt gjennom 
instruksen. Det må være opp til den enkelte grenansvarlig å avgjøre hvordan oppgavene skal 
løses.  
  
 

Økonomiske virkninger  
Denne omorganiseringen av forbundet vil også ha en økonomisk side. Først og fremst er det 
avgjørende at mer midler blir brukt på å skape aktivitet, og mindre på byråkrati. Aktivitet 
skaper igjen mer midler og vil igjen muliggjøre enda mer aktivitet.  
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Dersom en legger til grunn at møtekostnadene pr forbundsstyremedlem gjennomsnittlig 
ligger på vel NOK 15.000, vil en reduksjon på antall styremedlemmer fra 11 til 5 medføre en 
innsparing på NOK 90.000. I tillegg har flere vararepresentanter møtt på 
forbundsstyremøtene. Der derfor rimelig å anta at møtekostnadene vil gi en innsparing på 
opp NOK 120.000.  
Dersom seksjonsstyrene reduseres fra dagens 29 seksjonsstyremedlemmer + 21 
vararepresentanter til for eksempel 11 til 15 styremedlemmer og 6 vararepresentanter vil 
også dette gi en innsparing. Dersom en legger en gjennomsnittlig møtekostnad pr 
styremedlem i seksjonene til NOK 6000 vil dette medføre en total innsparing på minst NOK 
85.000. Det er grunn til å tro at innsparingen vil ligge på minst NOK 100.000 når en 
medregner vararepresentanter som møter i seksjonsstyremøtene.   
Bare i møteomkostninger som dekker reise og andre utgifter vil totalt altså kunne medføre en 
anslagsvis innsparing på rundt NOK 250.000.   
  
 

Ikrafttredelse av endringer  
Om forbundstinget bestemmer seg for å gå for en alliansemodell, hvor seksjonene i all 
hovedsak får autonomi, bør disse endringene gjennomføres så snart dette er formålstjenlig. 
Reduksjon av tillitsvalgte og delegering av ansvar bør tre i gang umiddelbart. Sammenslåing 
av tidspunkt for valg bør også skje så snart som mulig. Reduksjon av forbundsstyret og 
lovpålagte utvalg, og valg av disse, iht ny modell gjennomføres under tinget i 2023. 
Seksjonsvise valg gjennomført i 2022 vil gjelde fram til det samlede valget på forbundstinget 
våren 2025.  
 
Dette betyr at i forbindelse med forbundstinget i 2025 vil hele omorganiseringsprosessen 
være fullført og samtlige valg av tillitsvalgte skje ift ny modell.  
  
  
Avslutning  
I dette høringsdokumentet har forbundsstyret redegjort for de tanker og synspunkter de har 
på hvordan NMF bør være organisert for best mulig å kunne møte fremtidens utfordringer 
samt skape størst mulig aktivitet. Forbundsstyret ønsker derfor en tilbakemelding på de 
synspunkter våre medlemsklubber har på følgende forhold:  
 

- Hvilke synspunkter organisasjonen har på forslagene til 
organisasjonsendringene som helhet?   

- Hvilke synspunkter på forslag til forbundsstyrets fremtidige sammensetning?  
- Hvilke synspunkter som organisasjonen har på seksjonsstyrenes 

sammensetning?  
- Hvilke synspunkter har organisasjonen på fremtidig organisering av 

forbundets diverse utvalg?  
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Høringsfristen settes til 31. desember 2022. Deretter vil høringssvarene bli behandlet og 
forbundsstyret endelig innstilling oversendt til NIF for godkjenning, før endelig forslag blir 
fremmet på forbundstinget i april 2023.  
 
 
 
 
 

  
 
 


