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1 Innledning 

1.1 Velkommen som tillitsvalgt i NMF 

Idrettens viktigste ressurs er det arbeidet som utføres med entusiasme 
og oppofrelse av tusenvis av frivillige og tillitsvalgte. Å ta på seg en 
oppgave som tillitsvalgt i idretten skaper både mening, fellesskap og 
glede. Men det medfører også store belastninger i form av læring, 
innsats, ansvar, forsakelser og konflikter.  
 
Etter hvert som idretten utvikler seg, stilles det stadig større krav til de 
tillitsvalgte. Norges Motorsportforbund har utviklet seg med rekordfart de 
siste årene, både i omfang, kompleksitet og profesjonalitet. Denne 
håndboka er et forsøk på å gjøre oppgaven som tillitsvalgt noe enklere 
og mer oversiktlig. 

1.2 Om håndboken 

NMF-håndbok for tillitsvalgte tar sikte på å samle informasjon som i sin 
helhet er basert på gjeldene lover, regler, forskrifter, handlingsplaner og 
vedtak fattet av myndighetene, NIF, internasjonale forbund, NMFs ting 
og Forbundsstyret. Generalsekretæren og hans stab på 
forbundskontoret er forpliktet til å iverksette og følge opp de rammene 
som er lagt for virksomheten i NMF. Administrasjonen har ikke anledning 
til å fravike disse rammene eller gå utover de fullmakter som er gitt av 
Forbundsting og Forbundsstyret. Men det påhviler samtidig 
generalsekretæren og hans stab å fortolke og å detaljutforme, samtidig 
som det i det daglige er nødvendig å prioritere begrensede ressurser og 
å sørge for en mest mulig rettferdig fordeling. Derfor vil håndboken også 
gi uttrykk for beslutninger tatt av administrative organer m.h.t. 
detaljutforming, prosedyrer og nødvendige prioriteringer. 
 
Håndboken vil også inneholde forbundets Langtidsplan/Handlingsplan 
og NMFs lover. 

1.3 Bruk av håndboken 

Det er viktig at du finner riktig og oppdatert informasjon i håndboken. Når 
du får et tillitsverv i NMF vil du få utlevert siste trykte utgave av 
håndboken. Men fordi det kan oppstå endringer mellom hver 
opptrykking, vil håndboken også til en hver tid være tilgjengelig i 
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oppdatert elektronisk form på forbundets nettsider. Der vil du også finne 
en liste med daterte endringer og oppdateringer. Dessuten kan de 
tillitsvalgte hvert år få en ny oppdatert elektronisk utgave på CD. 
 
Ved å bruke innholdsfortegnelsen vil du som oftest lett kunne bla deg 
fram til den informasjonen du søker. Vi anbefaler likevel at du til å 
begynne med blar (og leser?) gjennom fra perm til perm for å gjøre deg 
kjent med helheten. 
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2 Fakta 

2.1 Historikk 

Norges Motorsportforbund ble stiftet 2001 på ekstraordinært 
forbundsting i Sandefjord. Forut for sammenslutningstinget hadde 
Norges Båtsportforbund, Norges Motorsykkelforbund og Norges 
Snøscooterforbund gjort vedtak om å tilslutte seg den nye 
forbundssammenslutningen. Det ble ført lange forhandlinger mellom 
forbundene og det var i prosessen tett dialog med NIF. 
Båtsportforbundet og Motorsykkelforbundet var medlemmer av NIF før 
sammenslutningen, mens Snøscooterforbundet var et forbund utenfor 
NIF som primært ivaretok interessene til de som drev turkjøring. 
Snøscootersporten var allerede i Motorsykkelforbundet. Norges RC-
bilforbund tilsluttet seg NMF i 2003. 
 
I forbindelse med sammenslutningsprosessen rundt årtusenskiftet ble 
også bilsporten invitert til å gå inn i en felles organisasjon for norsk 
motorsport, men NBF og NMK ønsket ikke at bilsporten skulle slutte seg 
sammen med resten av motorsporten gjennom NMF. 
 
Siste store organisatoriske endring i NMF ble vedtatt på ekstraordinært 
forbundsting 16. November 2007, der hver seksjon ble gitt større 
selvstyre, både ved at flere oppgaver og bestemmelser ble delegert til 
seksjonens styre, og ved at seksjonene selv velger sine tillitsvalgte på 
seksjonsvise årsmøter annethvert år. Samtidig ble Forbundsstyrets 
sammensetning endret, og grenkomitéene ble erstattet av en grenleder 
som kan støtte seg på en eller flere arbeidsgrupper, oppnevnt av 
seksjonsstyret. 
 

2.1.1 Norges Båtsportforbunds historie 

Det var en gjeng med entusiaster som samlet seg hjemme hos Odd 
Buhre på Nesodden 14. august 1936. "Outboardgruppen" kalte de seg.  
De besluttet å innkalle til konstituerende generalforsamling, og 29. 
September 1936 ble Norsk Outboard Klubb (NOK) dannet på restaurant 
"Strix" i Bygdøy Allé. 
 
NOK arrangerte båtrace med stor oppslutning, blant annet ”Oslofjorden 
rundt”. 
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NOK utviklet seg etter hvert til flere klubber, som alle het for eksempel 
NOK-Østfold, NOK-Buskerud osv. På 60 tallet kom også de 
tradisjonsrike Tvedestrand og Flosta regattaene med på NOK’s 
terminlister. Mot slutten av 60 tallet kom offshoresporten skikkelig i gang 
i Norge, og det ble kjørt fra Hvalstrand Bad og ut til Færder eller 
Torbjørnskjær. Det ble også 2 ganger kjørt fra Oslo til Bergen, med 
innlagt tanking i Kristiansand. En foreløpig topp ble nådd med 
”Skagerrak Across” som VM-runde i 1972. 
 
I 1974 ble forbundet NOK tatt opp i Kongelig Norsk Motorbåtforbund 
(KNMF), og moderklubben endret navn til Outboardklubben. Sporten 
utviklet seg videre i samarbeid med KNMF og nordmenn begynte å gjøre 
seg gjeldende internasjonalt. Norge sto også som vertskap for stadig 
flere internasjonale mesterskap. 
 
I 1994 ble båtsporten tatt opp i Norges Idrettsforbund, under navnet 
Norges Båtsportforbund. Den sportslige utviklingen fortsetter i positiv 
retning. Norge har frem til i dag fått 56 VM medaljer, 58 EM medaljer. 
 
Norges Båtsportforbund ble i 2002 slått sammen med Norges 
Motorsykkelforbund og Norges Snøscooterforbund, og ble til Norges 
Motorsportforbund. 
 

2.1.2 Norges Motorsykkelforbunds historie 

Norges Motorsykkelforbunds historie startet allerede i 1916. Da ble 
Norsk Motorcycle-Club stiftet. Det første løpet gikk ikke av stabelen før i 
1919 fordi det var bensinrasjonering under 1. Verdenskrig. I 1920 ble 
Norsk Motorcycle-Club tatt opp i det internasjonale motorsykkelforbundet 
(FIM) med internasjonale rettigheter. 
 
Etter hvert som årene gikk var det flere og flere som solgte motorsykkel 
og kjøpte bil. Men de ville fortsatt være med i forbundet, noe som førte til 
at også bilsport ble en del av aktiviteten og navnet ble forandret til Norsk 
Motor Klubb (NMK) i 1931. Året etter ble NMK aksjonær i Norges 
Bilsportforbund. 
 
Etter hvert som motorsykkelsporten vokste de neste tiårene, oppsto 
behovet for å dra nytte av de fordelene det medførte å være med i 
Norges Idrettsforbund. Men idrettsforbundets lover for særforbund var 
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ikke forenlig med NMKs organisering. Derfor ble Norges 
Motorsykkelforbund (NMF) stiftet etter initiativ fra NMK. Det nye 
forbundet fikk med seg de internasjonale FIM rettighetene i 
”fødselsgave”, og ble opptatt i NIF som særforbund i 1977. Dermed var 
motorsykkel- og snøscootersporten en del av idretten i Norge.  
 
Selv om NMF som særforbund ifølge NIFs lovnorm skulle være en helt 
selvstendig organisasjon, oppfattet NMK i årene fremover NMF som sitt 
”datterselskap”, og etablerte en praksis med felles president, felles 
Motorsportskonferanse, felles tinghelg og felles kontor. Til å begynne 
med dominerte NMK klubbene tallmessig. Men utover på -80 og 
begynnelsen av -90 tallet økte antallet frittstående idrettsklubber, og det 
reiste seg et stadig sterkere krav om at NMF måtte frigjøre seg fra NMK, 
der bilsporten var sterkt dominerende. Terje Rønning ble i 1999 valgt 
som NMFs første president uten tilknytning til NMK, og dermed startet et 
reformarbeid i retning av en selvstendig utvikling av særforbundet. 
 
NIF søkte samtidig etter løsninger som kunne redusere administrasjonen 
og øke det idrettsrelaterte arbeid i NIF. Små særforbund ble oppfordret til 
å slå seg sammen og danne såkalte fleridrettsforbund der det var 
naturlig. En prosess begynte å rulle, og i 2002 var sammenslåingen 
mellom NMF, NBSF (begge særforbund i NIF) og Norges 
Snøscooterforbund et faktum. NMF var blitt Norges Motorsportsforbund, 
et av de første fleridrettsforbundene i NIF. Iherdige forsøk på å få NBF 
og bilsporten inn i idretten og under samme paraply mislyktes. Men i 
2003 sluttet NrcBF, som til da hadde vært utenfor NIF, seg til NMF som 
en fjerde seksjon.  

2.1.3 Norges Snøscooterforbunds historie 

 

2.1.4 Norges RC-bil Forbunds historie 

De aller første rc-bilene så dagens lys på begynnelsen av 60-tallet i 
USA.  Både biler og radioutstyr var hjemmelaget. De første kommersielt 
produserte bilene kom på 70-tallet.  I 1975 ble EM arrangert for første 
gang, og i -76 kom den første bensinbilen i salg i Norge. I -77 gikk 
tidenes første VM. 
 
I 1978 ble Norsk RC-bil Forbund (NrcBF) stiftet, og året etter ble det 
første løpet arrangert i Norge på Forsvarsmuseet med 600 betalende 
tilskuere. 
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I -83 kommer en nordmann helt til topps internasjonalt: Eyvind Loyd 
Pettersen vinner VM for 1:10 Off Road. I 1984 arrangeres første 
internasjonale mesterskap i Norge: Oslo Modellbilklubb arrangerte EFRA 
GP. Sporten og organisasjonen utviklet seg gjennom de neste tiårene 
med et økende antall klubber, nasjonale løp og internasjonal deltakelse. 
 
Så langt hadde RC-bil sporten stått utenfor NIF og dermed var ikke 
sporten anerkjent som en tilskuddsberettiget idrett, og forbundet hadde 
heller ikke tilgang på kompetansen i NIF.  
 
2002 sto man ovenfor et nytt organisatorisk veivalg i Norge: Årsmøtet i 
NrcBF velger at sporten skal bli en del av Norges Motorsportforbund. Det 
forutsettes en to års prøvetid, der klubbene samles på nytt innen 
utgangen av 2004 for å fatte endelig vedtak – forbli i NMF, eller gå 
tilbake til det ”gamle” forbundet, NrcBF. I 2004 fattes det endelige 
vedtaket om å oppløse NrcBF og forbli i NMF, der det var opprettet en 
egen seksjon for Radiostyrt Bilsport. 

Kilde Svein Harald Ytternes http://www.ymr.no/historie.htm 

 

2.2 Nøkkeltall  

Tall fra idrettsregistreringen 2007: 
 
Medlemstall I NMF: 41 085 
 Herav 22% kvinner, 78% menn og 39% under 19 år. 
Antall aktive (utøvere, funksjonærer, ledere etc): 19922  
 Herav 14% kvinner, 86% menn og 47% under 19 år. 
Antall lisensierte utøvere (inkl. barn): 9 314 
Antall klubber i NMF: 349 
Antall seksjoner: 4 
Antall grenledere: 14 
Antall grener: 19  
Antall funksjonærlisenser: 5673 

Herav aktivitetsledere og trenere: 2820 
stevneledere og jurylisensierte: 419 
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Denne figuren viser prosentvis vekst i tre variabler i NMF: Lisenser, 
administrasjonens ansatte og forbundets omsetning. 2001 verdiene er 
satt til 100 %. I 2001 var nåværende NMF fremdeles 4 forskjellige 
forbund, men alle forbundenes tall er lagt sammen fram til 
sammenslåingene. Lisenstallene er hentet fra idrettsregistreringen, 
bortsett fra for 2008, der tallet er et antatt sluttresultat for året basert på 
løste lisenser pr oktober 08. Antall ansatte inkluderer alle faste stillinger 
(prosjektstillinger som RAer og trenere er unntatt). Omsetning speiler 
årets totale inntekter.  
 
Det har lenge vært et mål i NIF og NMF at administrasjonskostnadene i 
idretten skulle reduseres for å la større andel av midlene gå til idretten. 
Det var også bakgrunnen for at NIF på begynnelsen av dette århundret 
oppfordret til opprettelse av fleridrettsforbund. 
 
Figuren viser at mens lisenstallet er firedoblet i perioden - og 
omsetningen er mer enn doblet - er antallet faste stillinger bare økt med 
75 %.  
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3 Organisasjon 

Langtidsplanen sier: 
”NMF skal være en demokratisk og åpen organisasjon, i forkant 
av utfordringene og i stand til å løse oppgavene effektivt og 
målrettet. NMF skal være lojal mot idrettspolitiske føringer. NMF 
skal fortsatt være ett seksjonsinndelt fleridrettsforbund der 
seksjonene har totalansvar for sin idrett. En balansert vekst og 
utvidelse skal sikre høy kvalitet på både etablert og ny 
virksomhet.” 

3.1 NIF 

NIF (Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité) er en 
demokratisk, frivillig organisasjon som blant annet med offentlige midler 
organiserer all idrett i Norge. De stemmeberettigede ledd i 
organisasjonen består av 55 særforbund og 19 idrettskretser. NIF består 
ellers av en sentral administrasjon og et profesjonalisert ledd til å drive 
frem toppidretten: Olympiatoppen.  
 
Organisasjonen vi i dag kjenner som Norges Idrettsforbund og 
Olympiske og Paralympiske Komité, med forkortelsen NIF eller forenklet 
som Idrettsforbundet, ble stiftet i 1861 som Centralforeningen for 
Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug. Så kom en rekke 
navneendringer: I 1893 til Centralforeningen for Udbredelse af Idræt, i 
1910 til Norges Riksforbund for Idræt, i 1919: Norges landsforbund for 
Idrett. Deretter Sammenslutning med Arbeidernes Idrettsforbund i 1940, 
før organisasjonen tok navnet Norges Idrettsforbund i 1946. 50 år 
senere ble Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité slått 
sammen til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité.  Da NFI ble 
nedlagt som eget særforbund (2006) ble ”og Paralympiske” føyd til. I dag 
er NIF Norges største frivillige organisasjon med rundt 2 millioner 
medlemskap og 12 000 idrettslag.  

3.1.1 Idrettstinget 

Idrettstinget møtes hvert 4. år og er norsk idretts høyeste organ. 
Gjennom demokratiske vedtak legger idrettstinget retningslinjer og 
forpliktende idrettspolitiske føringer for arbeidet i særforbund, 
idrettskretser og klubber (se også  
Figur 4: Planstruktur i NMF 
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9.2 NIFs idrettspolitiske dokument) 

3.1.2 Særforbund og fleridrettsforbund 

Særforbundene er bundet av det regelverket og de lovene som 
idrettstinget vedtar og mottar offentlig støtte gjennom de 
fordelingskriteriene som til en hver tid gjelder i NIF. Særforbundene er 
ellers frittstående, demokratiske organisasjonsledd med ansvar for å 
drifte egne idretter på landsbasis. Tradisjonelt har særforbundene bare 
hatt en eller et begrenset antall idretter og grener med samme utspring. 
Som et ledd i en rasjonalisering av idrettens administrative apparat 
oppfordret NIF for en del år siden til at flere mindre særidretter med 
fellestrekk og felles interesser slo seg sammen og dannet såkalte 
fleridrettsforbund. NMF ble stiftet som et fleridrettsforbund i 2001 
gjennom sammenslåing av forbund som organiserer motorsport (Norges 
Båtsportforbund, Norges Motorsykkelforbund, Norsk Snøscooterforbund 
og Norges RC-bil forbund). Et forsøk på også å få med Norges Bilsport 
Forbund mislyktes. 
 
I NIFs Lov, § 6-4 er fleridrettsforbund lovfestet: 
 
“Et fleridrettsforbund organiserer to eller flere idretter. 
 
Fleridrettsforbund skal følge basislovnormen for særforbund, dog slik at følgende 
organisatoriske forhold skal fremgå av loven: 
 
Fleridrettsforbundet er én juridisk enhet, herunder ett organisasjonsledd tilsluttet 
NIF.Fleridrettsforbundets høyeste organ er forbundstinget og forbundsstyret er 
høyeste organ mellom forbundstingene. 
 
De enkelte idretter som organiseres av fleridrettsforbundet kan organiseres med 
avdelinger/seksjoner. Avdelingene/seksjonene er underlagt forbundstingets og 
forbundsstyretsinstruksjonsmyndighet.” 

 
Pr. 2006 var det 723,5 årsverk i særforbundene sentralt og regionalt. 
NMF hadde i 2007 19922 aktive og 13.8 årsverk sentralt, inkludert 
prosjektstillinger trenere på kontrakt. Fotball er størst med 375.086 
aktive og 161,6 årsverk. De minste forbundene har under 300 aktive og 
noen forbund har små deltids stillinger eller ikke ansatte i det hele tatt. 
Skiskytterforbundet har flest ansatte i forholdet til antallet aktive med 
sine 7.365 aktive og 26,4 årsverk. Dette gir en ansatt pr. 278 aktive. 
NMF har en ansatt pr. 1.444 aktive.  
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3.1.3 Kretser og regioner 

De fylkesvise idrettskretsene er mellomleddet mellom idrettsklubber og 
NIF. Det pågår fremdeles en diskusjon om overgang fra kretser til 
regioner, men ideen har møtt motstand, særlig i kretsleddet, som har 
stor politisk innflytelse på idrettstinget. Hvert særforbund kan ha sine 
særidrettskretser som skal utgjøre mellomleddet mellom klubb og 
særforbund. Noen særforbund, deriblant NMF, har påbegynt et arbeid for 
å etablere regioner i stedet for særidrettskretser. 

3.1.4 NIFs administrasjon 

Idrettsforbundets administrasjon holder til ved Ullevaal Stadion i Oslo. 
Det formelle navnet er Generalsekretariatet. Det består av både 
administrative og idrettspolitiske tjenester ut mot idrettens ytre ledd, blant 
annet en rekke fellestjenester for særforbund og idrettskretser, men 
ivaretar også en kontrollfunksjon i forhold til de ytre leddene. 

3.1.5 Olympiatoppen 

Olympiatoppen er NIFs kompetanse- og ressurssenter for toppidretten. 
Ved siden av mulig økonomisk støtte etter strenge profesjonelle kriterier, 
ytes det faglig bistand til særforbund på en rekke områder. I dag har 
olympiske idretter og tradisjonelle norske idretter prioritet ved tildeling av 
ressurser. Nåløyet inn til Olympiatoppen er derfor trangere for 
motorsporten enn for en rekke andre idretter. Organiseringen og 
prioriteringene ved Olympiatoppen er under diskusjon. 
 

3.2 Forbundstinget 

Forbundslovens § 10 omtaler Forbundstinget: 
 

” Høyeste myndighet i NMF er forbundstinget som holdes hvert fjerde 
år innen utgangen av april måned. 
 
Forbundsstyret innkaller til forbundsting med minst 4 måneders 
varsel, direkte til de representasjonsberettigede organisasjonsledd. 
Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal sammensettes 
i henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på 
forbundstinget og påmelding av delegater må være sendt til 
forbundsstyret senest 2 måneder før forbundstinget. Fullstendig 
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saksliste med alle dokumenter, inkludert valgkomiteens innstilling må 
være utsendt minst 1 måned før forbundstinget.” 

 
Ved siden av valget er Langtidsplan og budsjett for kommende 
tingperiode de viktigste sakene tinget behandler. Forbundets 
Langtidsplan ser utover tingperioden, men inneholder også en mer 
konkret Handlingsplan for kommende periode. Den øverste myndigheten 
i NMF har her gitt sine idrettspolitiske og organisasjonspolitiske 
prioriteringer som hele organisasjonen er bundet av. Se også 9.1 
Forbundets Langtidsplan. 

3.3 Forbundsstyret 

Forbundsstyret består av president og visepresidenter for særidrettene 
samt eventuelle grener omfattet av § 13.10 f, valgt på forbundstinget. 
Forbundstinget velger også ungdomsrepresentant med varamedlem. I 
tillegg består forbundsstyret av en valgt representant (med vara) fra hver 
av forbundets særidretter/seksjoner, valgt på seksjonsårsmøter for 
særidrettene.  
Forbundsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom hvert 
forbundsting. Styrets oppgaver er fastsatt i forbundslovens § 16: 
 

- Iverksette forbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters 
vedtak og bestemmelser. 

- Ha det overordnede ansvar for den daglige administrasjon og 
skal tilsette generalsekretær som daglig leder for 
administrasjonen. 

- Representere forbundet utad og utøve dens faglige myndighet. 
- Arbeide med saker som er nevnt i § 3. 
- Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra 

forbundstinget eller som forbundsstyret finner påkrevet, samt 
utarbeide mandat/instruks for disse. 

- Vedta budsjett og tildele midler til særidrettene/seksjonene. 
- Utarbeide beretning og legge frem revidert regnskap, samt 

tilrettelegge alle saker for forbundstinget. 
- Trekke opp strategiske og overordnede retningslinjer for 

forbundets og seksjonenes virksomhet. 
- Vurdere og eventuelt fremme søknad om opptak i nye 

organisasjoner nasjonalt og internasjonalt, samt fremme forslag 
om representasjon i de organisasjoner forbundet er medlem av. 

- Fastsette greninndeling og klasseinndeling og eventuelt søke 
NIF om opptak av nye grener eller særidretter. 
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- Behandle søknader om fritak fra idrettspolitiske verv på 
forbundsnivå og foreta nødvendige suppleringsvalg. 

 
Generalsekretæren er styrets sekretær. Han har tale og forslagsrett – og 
kan, dersom han finner det formålstjenlig, innkalle andre i sin stab til å 
tale/foreslå på vegne av Generalsekretæren. 

3.3.1 Presidenten 

Forbundets øverste politiske leder er Presidenten, som velges av 
forbundstinget sammen med resten av forbundsstyret hvert fjerde år. 
Presidenten leder forbundsstyremøtene og representerer forbundet utad, 
men har ingen personlige fullmakter utover dette dersom ikke fullmakter 
er delegert presidenten av Forbundsstyret. Forbundstinget har vedtatt at 
det skal ytes en økonomisk godgjøring til den valgte presidenten i NMF. 
Presidenten og alle visepresidentene har rett til å møte med tale og 
forslagsrett i alle styrende organer i forbundet. 
 

3.3.2 NMF, ansvar, oppgaver og delegering 

Med den nye organisasjonsmodellen som ble innført på ekstraordinært 
Forbundsting i 2007, der seksjonene gis større grad av autonomi, er det 
likevel viktig å være klar over at hver enkelt seksjon med sine 
seksjonsårsmøter ikke er selvstendige juridiske enheter. Det innebærer 
at det fremdeles er NMF som forbund, representert gjennom 
Forbundsstyret, som bærer det endelige ansvaret for all aktivitet og alle 
beslutninger innen NMF. Det er Forbundsstyret som står ansvarlig i 
forhold til NIF og i forhold til myndigheter, både økonomisk, idrettspolitisk 
og rettslig. Forbundsstyret kan delegere oppgaver til seksjoner, grener, 
regioner og administrasjon. Disse organisasjonsleddene står ansvarlig 
overfor Forbundsstyret innenfor de oppgavene de er delegert gjennom 
lover og vedtak fattet på Forbundsting eller av Forbundsstyret. Men bare 
Forbundsstyret er ansvarlig i forhold til NIF og myndighetene og det 
eneste organisasjonsleddet som kan representere NMF. Seksjonene i et 
fleridrettsforbund kan ikke opptre som selvstendige organisasjoner mot 
NIF eller myndigheter slik særidrettsforbund kan. Det betyr også at 
seksjonene må rette seg etter administrative vedtak på saksområder der 
Forbundsstyret har delegert utøvelse eller kontrollfunksjon til 
Generalsekretæren. 
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Forbundsstyret utarbeider et delegasjonsreglement som skal regulere 
delegert ansvar, oppgaver og myndighet fra Forbundsstyre til andre 
organisasjonsledd. 

3.4 Seksjonsårsmøtene 

Hver særidrett/seksjon skal avholde separat seksjonsårsmøte hvert 
annet år innen utgangen av november. Årsmøtet avholdes året etter 
Forbundstinget og året før neste Forbundsting. Seksjonsårsmøtene er 
regulert i NMFs lov §§ 17 – 20. Forbundsstyret godkjenner tid, sted og 
gjennomføringsplan for seksjonsårsmøtene. 
 
Seksjonsårsmøtet behandler ikke lovsaker og kan ikke behandle 
spørsmål av overordnet organisatorisk karakter som tilknytning til 
internasjonale forbund, NIF og NMF. Behandling av idrettslige forhold og 
valg skal være seksjonsårsmøtets hovedoppgaver. 
 

Seksjonsårsmøtet skal: 
 
- Behandle beretning for årsmøteperioden. 
- Informeres om seksjonens siste årsregnskap og 

halvårsregnskap. 
- Behandle innkomne forslag. 
- Behandle handlingsplan og budsjett for seksjonen. 
- Velge: 

a. Leder/seksjonens representant til forbundsstyret 
b. Nestleder/seksjonens vararepresentant til 

forbundsstyret 
c. 3 - 9 grenansvarlige seksjonsstyremedlemmer 

(maksimalt 1 pers. pr. gren ved 3 eller flere grener). 
d. 3 – 9 personlige vararepresentanter for de 

grenansvarlige seksjonsstyremedlemmene 
e. Ungdomsrepresentant med vararepresentant 
f. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 2 

varamedlemmer 
 

3.5 Seksjonsstyret 

Seksjonsstyrene er regulert i Forbundslovens § 21. Seksjonsstyrene 
består av leder, nestleder og seksjonens grenansvarlige, alle valgt av 
seksjonsårsmøtet. Forbundsstyrets visepresident for seksjonen møter 
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med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett, i seksjonsstyret. 
Seksjonsstyret har ansvar for utvikling og drift av sine respektive grener. 
 
Seksjonsstyrets skal: 
 

- Iverksette vedtak og bestemmelser fastsatt av forbundsting, 
forbundsstyre, seksjonsårsmøte og overordnede 
idrettsmyndigheter. 

- Arbeide med oppgaver delegert fra forbundsstyret. 
- Oppnevne arbeidsgrupper etter behov for sine grener.  
- Vedta seksjonsbudsjett basert på bevilget ramme fra 

forbundsstyret og tildele midler til seksjonens grener. 
- Utarbeide beretning og legge frem regnskap samt 

tilrettelegge alle saker for seksjonsårsmøtet.  
- Fatte vedtak i saker reist av grenansvarlig eller en av 

grenens arbeidsgrupper. 
 
 
Detaljer om prosedyrer, oppgaver og ansvarsfordeling for 
seksjonsstyrene finner du i kapittel  11.1 Seksjonsstyret 
 

3.6 Grenleder og arbeidsgrupper 

NMFs lov, §20, fastsetter at seksjonsårsmøtet skal velge en grenleder 
med vararepresentant i hver gren innen seksjonen. Grenleder 
representerer grenen i seksjonsstyret og er det eneste demokratisk 
valgte og lovfestede organisasjonsleddet for vedkommende gren. 
Dermed utgår grenkomitéer som organisasjonsledd i NMF og som 
betegnelse på et styrende ledd i forbundet. Grenleder er en del av 
seksjonsstyret, og en rekke beslutninger som tidligere ble vedtatt og 
protokollført av grenkomitéen skal nå reises av Grenleder i 
Seksjonsstyret for endelig vedtak og protokollførsel. Seksjonsstyret kan 
delegere oppgaver og beslutningsmyndighet til Grenleder i saker som 
omhandler grenens daglige virke og drift, men det forutsetter at dette 
journalføres og at Seksjonsstyret får seg forelagt Grenanvarligs journal. 
 
I følge §21 kan seksjonsstyret oppnevne arbeidsgrupper etter behov for 
sine grener. Forbundsstyret skal orienteres om oppnevning av 
arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene er underlagt Grenleder. De skal 
assistere han eller henne på spesifikke arbeidsområder eller med å løse 
spesifiserte oppgaver. 
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Detaljer om prosedyrer, oppgaver og ansvarsfordeling for grenleder 
finner du i kapittel 11.2 Grenansvarlig  
 

3.7 Motorsportskonferansen (MSK) 

Se også 11.2.14 Motorsportskonferansen. 
Motorsportskonferanse (MSK) er hjemlet i lovens §22. Forbundsstyret 
avgjør om MSK avholdes for en, flere eller alle seksjoner samtidig og på 
samme sted, eller som seksjonsvise konferanser uavhengig av 
hverandre. I år med seksjonsårsmøte avholdes MSK i en forenklet form i 
forbindelse med seksjonsårsmøtet. Forbundsstyret fastsetter hvilke 
oppgaver motorsportskonferansen skal ha. Beslutninger tatt på 
motorsportskonferansen har status som rådgivende for forbundsstyret, 
seksjoner og grener. 
 
Klubbene kan fritt melde på deltakere til motorsportskonferansen, men 
forbundsstyret kan sette begrensning for deltakelse. Alle deltakere har 
tale- og forslagsrett i henhold til godkjent forretningsorden. 
 

3.8 Tingvalgte utvalg og komiteer 

Lovene i NMF regulerer hvilke utvalg og komiteer som skal velges på 
Forbundstinget. 
 
De tingvalgte utvalgene og komiteene er hjemlet i lovene til NMF og NIF. 
I dag velges: 
- Kontrollkomiteen 
- Valgkomiteen 
- Lovutvalget 
- Domsutvalg 
- Appellutvalg  
- Ungdomsutvalg (leder og nestleder er tingvalgt, øvrige medlemmer 

er valg på sine seksjonsårsmøter). 
 
Detaljer om prosedyrer, oppgaver og ansvarsfordeling for de tingvalgte 
utvalgene finner du i kapittel 11.4 Andre komitéer og utvalg 
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3.9 Styreoppnevnte utvalg 

FS kan etter behov oppnevne utvalg som skal arbeide med spesifiserte 
saksområder innen NMF. Utvalgene gis mandat gjennom vedtak i FS. 
Enkelte utvalg har en mer permanent karakter (fagutvalg), mens andre 
kan ha et mer tidsavgrenset mandat. 
  
De styreoppnevnte utvalgene i 2008 er: 
- Barneidrettsutvalget 
- Utdanningsutvalget 
- Medisinsk utvalg 
- Miljøutvalget  
- Anleggsutvalg 
 
Detaljer om prosedyrer, oppgaver og ansvarsfordeling for de 
styreoppnevnte utvalgene finner du i kapittel 11.4 Andre komitéer og 
utvalg. 
 

3.10 Regioner 

Forbundstinget 2005 vedtok å starte opp arbeidet med å danne regioner 
og å åpne for flere modeller, slik at en kunne vinne erfaring med 
organisasjonsformer. Fra og med Forbundstinget 2007 er regioner tatt 
med som et lovfestet organisasjonsledd, hjemlet i NMFs lov, §25. Landet 
er delt i 6 regioner: Nord, Midtnorge, Vest, Sør, Øst og Innlandet. 
 
Regionenes formål er å arbeide for motorsportsidrettenes utvikling innen 
regionen og fremme samarbeidet mellom klubbene. Regionen skal også 
bistå forbundet i alle spørsmål som gjelder motorsportsidrettene innen 
regionen. 
 
I dag er alle regionsstyrer etablert. Enkelte regioner er godt i gang og har 
funnet sin form. Andre er i støpeskjeen fremdeles.  
 
Forbundsstyret godkjenner lover og reguleringer for regionene, basert på 
NIFs lovnorm for særkretser og regioner.
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Figur 1 Organisasjonskart for Forbundskontoret 
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3.11 Forbundskontoret 

Forbundskontoret er NMFs administrative ledd og er lokalisert i 
Drammen. Generalsekretæren leder forbundskontoret. Kontoret er 
organisert med en stab på 4 med ansvar for hvert sitt fagområde, direkte 
underlagt generalsekretæren. De øvrige ansatte kan ha oppgaver innen 
en eller flere av disse fagområdene, og er da underlagt fagsjefen(e) for 
de respektive fagfeltene de har oppgaver innenfor. De kan også ha 
oppgaver der de direkte sorterer under generalsekretæren. På 
forbundets nettsider er alle ansatte presentert med tilhørende oppgaver 
og ansvarsområder, slik at du til en hver tid hvem du skal kontakte i 
administrasjonen, avhengig av hva det gjelder. 

3.11.1 Generalsekretæren 

Generalsekretæren er øverste ansvarlige for den daglige drift av 
forbundet. Hans rolle som administrasjonssjef i idrettssystemet kan 
sammenlignes med en rådmanns rolle i en kommune. 
Generalsekretæren skal forholde seg til et valgt politisk apparat. Det vil si 
at han skal styre etter politiske planer og vedtak. Det viktigste 
styringsdokumentet i NMF er den tingvedtatte langtidsplanen og 
langtidsbudsjettet. Mellom forbundstingene er det forbundsstyret som er 
høyeste politiske myndighet i forbundet. Generalsekretæren skal sette 
forbundsstyrets vedtak ut i livet og skal fremme saker for forbundsstyret. 
Han benytter seg av fagekspertise i sin administrasjon for å gjøre dette. 
 
Det er viktig at det er ryddige linjer i forhold til politikk og administrasjon.  
Det må til en hver tid være et tett samspill mellom politisk ledelse og 
generalsekretær. Forholdet må bygge på tillit og gjensidig respekt. De 
valgte representanter må være nøye med å fremme sine saker formelt til 
generalsekretæren slik at han kan ta stilling til hvordan en sak skal 
håndteres administrativt og hvordan personellmessige ressurser skal 
benyttes. Tillitsvalgte kan altså ikke gi instrukser eller pålegge ansatte 
oppgaver uten å gå gjennom generalsekretæren. 
 
Generalsekretæren selv eller den han utpeker har møte- og talerett i alle 
styrer, komiteer, utvalg og andre valgte og oppnevnte instanser i 
forbundet. 
 
Generalsekretæren utpeker sekretærer for valgte og oppnevnte utvalg 
der hvor det skal være administrativ deltakelse. 
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3.12 Internasjonale forbund 

3.12.1 FIM 

”Federation Internationale de Motocyclisme” er det lange navnet på det 
internasjonale forbundet som har hånd om motorsykkel- og 
snøscootersporten. FIM har 98 Nasjonale forbund som medlemmer. I 
FIM legges rammene for de forskjellige idrettene gjennom et forpliktende 
internasjonalt lovverk og spesialreglementer for de forskjellige grene. I 
tillegg har FIM hånd om alle VM og internasjonale statusløp. Arbeidet 
utføres i spesialiserte kommisjoner. I dag er NMF representert i 4 
kommisjoner: 
 
CCP (rundbanekommisjonen): Roy Otto, president 
CTR (trialkommisjonen): Anders Minken, visepresident 
CMT (trafikksikkerhet): Leif Agnar Ellefset, medlem 
CFM (Kvinneidrett): Lene Fevang, visepresident 

3.12.2 UEM 

FIM er delt inn i fem såkalte Kontinentale Unioner (CONU) med ansvar 
for motorsykkelsporten på hvert sitt kontinent. UEM (Union Europeenne 
de Motocyclisme) har 49 medlemsland. Hovedoppgavene er å utvikle 
sporten i medlemslandene og å organisere EM og andre europeiske 
statusløp. 
 
NMF har to representanter i UEM: 
 
Management Councel: Lene Fevang, visepresident 
Trialkommisjonen: Anders Minken, medlem 

3.12.3 Nordisk Motorsport Råd  

De nordiske landene (Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge) har i 
en rekke år samarbeidet om den politiske innsatsen inn mot FIM og UEM 
og arrangert Nordiske mesterskap i de fleste grener. Fra 2006 er dette 
samarbeidet, etter initiativ fra NMF, formalisert i Nordisk Motorsport Råd, 
der formannskapet innehas av det landet som skal arrangere Nordisk 
møte samme år. NMFs president, generalsekretær, Snøscooter- og MC 
seksjonens ledere og grenledere og internasjonale representanter i 
FIM/UEM møter på Nordisk møte. 
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3.12.4 UIM 

Norge er såkalt NA (National Authority) for UIM (Union International 
Motonautique), båtsportens internasjonale organisasjon med gren- og 
fagkommisjoner. Det avholdes Generalforsamling hvert år. 
 
NMF har en representant i UIM: 
 
Teknisk komité (COMITEC) Peter Widmer, medlem 
 

3.12.5 IJSBA 

International Jet Sports Boating Association (IJSBA) er en organisasjon 
med ”affiliate members” i 50 land, stasjonert i Canada. 
Generalforsamling avholdes årlig. NMF er medlem. Organisasjonen skal 
fremme vannjet sporten internasjonalt. Organisasjonen er ikke knyttet 
opp til UIM (som også har vannjet på programmet), og forholdet mellom 
disse organisasjonene er pr. 2008 uavklart. IJSBA er ikke medlem av 
GAISF. 

3.12.6 WPPA 

World Professional Powerboating Association (WPPA) ble stiftet I 
Arendal i 2006 og tok dermed Offshore Class 1 ut av UIM. WPPA 
anerkjenner NMF som lisensutsteder og arrangør, men NMF er ikke 
assosiert til eller medlem av WPPA.  Fra 2008 har UIM og WPPA igjen 
et samarbeid om Class 1. 

3.12.7 Nordisk Racerbåtforbund 

Denne organisasjonen ivaretar nordisk samarbeid innen båtsporten 
gjennom årlige møter. 

3.12.8 IFMAR 

International Federation of Model Auto Racing (IFMAR). Dette er den 
eneste organisasjonen som offisielt organiserer sporten ”radiostyrt bil” på 
verdensbasis. Det finnes ikke medlemsland i seg selv, men 4 ”blokker” 
som utgjør medlemmene med stemmerett. Blokkene representerer 
verdensdeler, og det er i de respektive blokkene de nasjonale 
føderasjonene har medlemskap.  
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3.12.9 EFRA 

European Federation of Radio Operated Model Automobiles (EFRA) er 
den europeiske “blokken” med medlemskap i IFMAR. Årlig 
generalforsamling er første helg i november. 
 

3.12.10 Nordic Federations Co-operation Commitee 

Årlig Nordisk møte for Radiostyrt bil. 
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4 Økonomi 

Langtidsplanen sier: 
”Inntektene til forbundet skal i hovedsak komme fra statlige tilskudd, 
medlemsinntekter og kommersielle samarbeidspartnere. Driften skal 
effektiviseres bl.a. ved å utnytte mulighetene i datasystemer og 
elektroniske media slik at en større andel av inntektene kan gå til 
den aktive idretten. Formålsbasert budsjettering og regnskap skal 
tilstrebes innenfor de rammene NIFs kontoplan setter.” 

  
Økonomi og tildelte budsjettrammer danner grunnlag for all drift av NMFs 
grener, utvalg, komitéer og seksjoner, og gir mulighet for å sette vedtak 
til beste for idretten ut i livet. Det er derfor avgjørende at tillitsvalgte i 
NMFs system er seg sitt ansvar bevisst i forhold til å disponere og 
forvalte de tildelte rammer på en best mulig måte.  
 
NMFs generalsekretær er ansvarlig overfor NMFs Forbundsstyre og 
NMFs Kontrollkomité og skal påse at økonomiske midler anvendes i 
forhold til budsjett og vedtak. 

4.1 Generelle regnskaps- og revisjonsbestemmelser 

Som særforbund i Norges Idrettsforbund med omsetning over 5 millioner 
skal NMF følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven (nytt vedtak 
på idrettstinget 2007). Kun ”små” organisasjonsledd (særkretser, 
idrettsråd og idrettslag) med omsetning mindre enn 5 millioner er nå 
pålagt å følge idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. 

4.1.1 Kontrollkomitéen 

Forbundet er pålagt ekstern revisjon gjennom autorisert revisor. Internt 
pålegger NIF særforbundene å ha en tingvalgt kontrollkomité som skal 
følge opp sammenhengen mellom vedtak og økonomiske disposisjoner. 
 
Kontrollkomitéens plikter (Utdrag fra NIFs lovhefte): 

”Kontrollkomitéen skal påse at organisasjonens midler er anvendt i 
henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt 
at de foretatte disposisjoner er i samsvar med organisasjonens lov 
og beslutninger av årsmøte/ting. Kontrollkomitéen skal videre 
forsikre seg om at organisasjonens interne kontroll er 
hensiktsmessig og forsvarlig.” 
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Kontrollkomitéen skal påse at organisasjonens regnskapsførsel er 
pålitelig og at dens årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt 
uttrykk for organisasjonens drift og finansielle stilling. 
Kontrollkomitéen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere 
organisasjonens finansielle stilling, forvaltning og drift.  

4.2 Regnskap og budsjett 

Det er viktig å se sammenhengen mellom regnskap og budsjett, fordi 
disse i fellesskap er et verktøy til å styre økonomien. Det er også viktig å 
legge mye arbeid i å fastsette et budsjett, fordi det ikke bare fastsetter 
rammene for kostnader og viser forventede inntekter, men det vil også 
ligge beslutninger/fullmakter med hensyn til innkjøp og investeringer i et 
budsjett. 
 

4.2.1 Tildeling og disponering av økonomiske rammer: 

• Økonomisk ramme tildeles for hvert regnskapsår. 
• Det skal utarbeides et budsjett og en tiltaksplan for disponering 

av tildelt ramme (fastlagt skjema).  
• Det skal tilstrebes å disponere den økonomiske rammen slik at 

man ved årets slutt verken går i særskilt pluss eller minus. 
• Økonomiske bevilgninger er aldri budsjettansvarlig/ leders 

bevilgning alene – det er seksjonens/grenens/fagutvalgets 
bevilgning som foretas.  

• Et eventuelt overskudd overføres IKKE til neste budsjettår, men 
går i stedet inn i NMFs egenkapital ved årsoppgjør. Spesielle 
regler gjelder for særskilte markedsmidler som 
organisasjonsleddet selv har skaffet til veie.  

• Et eventuelt underskudd kan få konsekvenser for neste års 
tildeling etter behandling av Forbundsstyret. 

 

4.2.2 Utarbeidelse av årsbudsjett 

Årsbudsjettet skal utarbeides på grunnlag av en tiltaksplan som 
beskriver formålet og gjennomføringen. Regnskapet i NMF legger opp til 
formålføring på prosjektnivå for at tillitsvalgte skal kunne ivareta kontroll i 
forhold til budsjett. Budsjettet skal settes opp i poster tilsvarende 
opprettede prosjekter i NMFs regnskapssystem, som er følgende poster: 
 

• Inntekter (salg/sponsor etc..) 
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• Drift gren/seksjon 
• Kostnader MSK/Ting 
• Internasjonale forbund 
• Internasjonal representasjon 
• Nasjonale stevner 
• Internasjonale stevner 
• Internasjonale stevner i Norge 
• Treningssamling/Instruksjon 
• Arrangørkonferanse 
• Stipend/Reisestøtte 
• Rekruttering/Messer 
• Utdanning 
• Informasjon/Media 
• Profilering/Markedsføring 
• Toppidrett generelt 
• Diverse kostnader 

 
Disse postene dekker de aller fleste behov grener og seksjoner i NMF 
har for budsjettering. Endel grener/seksjoner vil heller ikke ha behov for 
alle postene, men kan plukke ut de som er aktuelle for sin del. Det er 
dessuten greit å være oppmerksom på at posten ”Diverse kostnader” bør 
benyttes minst mulig. 
 
Frist for utarbeidelse av årsbudsjett er 31. januar hvert år. Utarbeidet 
budsjettet skal sendes NMFs Økonomiansvarlig. 
 
 

4.2.3 Styring og kontroll 

Som tillitsvalgt i NMF er det to viktige behov man må ivareta i forhold til 
økonomi, disse er: 
a) styring 
b) kontroll 
 
Med kontroll menes det å ha kunnskap om virksomheten og økonomien, 
og rutiner må være lagt opp slik at de gir denne kunnskap på en tillitsfull 
måte. Dette innebærer gjensidig kommunikasjon mellom tillitsvalgte og 
økonomikonsulenten i NMFs administrasjon. Informasjon som sendes ut 
fra administrasjonen må dessuten leses og følges opp. 
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Når det gjelder styring, blir dette oppfølgingen av at man har kontroll. 
Styring betyr dels at de rammer som er lagt gjennom vedtak og budsjett 
blir etterlevd i praksis, og dels at utviklingen blir fulgt opp og rammer, om 
nødvendig, korrigert. 
 
Budsjett og regnskap som styringsredskaper vil gi kunnskap om en 
eventuell uønsket utvikling, og det vil være mulig å iverksette tiltak på et 
tidlig tidspunkt. 
  

4.2.4 Attestasjon 

Når bilag kommer inn til NMFs administrasjon så blir disse kontrollert og 
så oversendt budsjettansvarlig i gren/seksjon for attestasjon. Videre 
prosedyre for budsjettansvarlig er følgende: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 
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4.2.5 Regnskapsføring 

Alle idrettsorganisasjoner er forpliktet til å følge Norsk Standard 
Kontoplan ved utarbeidelse av regnskapet.  
 
I forkant av hvert regnskapsår sendes NMFs kontoplan (basert på Norsk 
Standard) for regnskapsåret, samt eventuell annen informasjon vedr. 
økonomi og bokføring ut elektronisk til seksjoner/grenledere/fagutvalg.  
 
NMF bokfører sitt regnskap på 3 nivåer: 

1) Kontonivå (hovedbokskontoer) 
2) Avdelingsnivå (seksjons- og gren- regnskaper) 
3) Prosjektnivå (formålsrapportering) 

 
Gangen i bilagsflyt og bokføring (for kostnader) er som følger: 

1) Bilag kommer inn til NMFs administrasjon 
2) Bilag kontrolleres og sendes til attestasjon hos budsjettansvarlig 
3) Bilaget bokføres og utbetaling foretas 
4) Bilaget arkiveres 
5) Månedlige regnskapsrappoter kjøres ut 
6) Regnskapet avstemmes mot hovedbok og bankutskrift 
7) Månedsrapport sendes budsjettansvarlig 

 
NMFs administrasjon tilstreber å være så á jour med regnskapsføring 
som mulig til enhver tid. Men grunnet stor bilagsmengde og mye medgått 
tid til avstemming og rapportering, vil sjelden regnskapsrapporter være 
oppdatert pr dags dato. NMFs regnskap vil ofte ligge 2-4 uker etter reell 
dato. 
 

4.2.6 Skyggeregnskap 

Da regnskapsrapporter fra NMFs administrasjon alltid vil ligge noe etter 
reell dato, er det viktig at budsjettansvarlig i seksjon/gren/fagutvalg fører 
skyggeregnskap over sitt organisasjonsledds inntekter/kostnader. 
 
Skyggeregnskap er viktig av hovedsakelig to grunner: 

1) Kontroll i forhold til budsjett pr dags dato 
2) Kontroll i forhold til bokført regnskap slik at eventuelle avvik kan 

avdekkes og korrigeres så raskt som mulig. 
 
Frist for innsendelse av skyggeregnskap er den 15. i hver måned.  
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Regnskapsrapporter sendes jevnlig ut fra økonomiansvarlig i NMF til 
seksjon,gren og fagutvalg. Budsjettansvarlig plikter da å gjennomgå 
rapport og hovedbok og sammenligne dette med eget skyggeregnskap. 
Frist for å gi beskjed om eventuelle avvik er en uke. 
 
Det sendes i forkant av hvert regnskapsår ut en mal til alle 
seksjoner/grener/fagutvalg som kan benyttes til å føre skyggeregnskap. 
 

4.3 Innkjøp og kapitalgjenstander 

4.3.1 Innkjøp og tjenester 

Ved innkjøp og bestilling av tjenester av over to tusen kroner skal disse i 
prinsippet være del av godkjent budsjett og fremgå av tiltaksplanen. 
Beslutning om anskaffelse er opp til kompetent organ 
(gren/seksjon/utvalg) og skal vedtaksføres i journal/protokoll fra ansvarlig 
organisasjonsledd. Før vare/tjeneste bestilles/kjøpes, skal 
administrasjonens økonomiansvarlige kontaktes for å sikre at 
anskaffelse skjer til lavest mulig pris og med nødvendig servicenivå. Ofte 
kan administrasjonen vær behjelpelig med anskaffelse gjennom våre 
kontakter og leverandører.  

4.3.2 Kapitalgjenstander 

Kapitalgjenstander anskaffet til bruk i seksjon, gren eller utvalg 
(datautstyr, videokamera, tidtakingsutstyr, lydmåling, 
rekrutteringskjøretøy, treningsutstyr osv) er forbundets eiendom og skal 
vedlikeholdes og forvaltes med omtanke. Gjenstandene skal registreres i 
administrasjonen. Evt. nødvendig forsikring skal være vurdert. 
Lagringssted, utlånssted og ansvarlig person skal meldes til 
administrasjonen. Ved neglisjering av vedlikehold og uaktsom bruk kan 
erstatningskrav gjøres gjeldende. 

4.4 Reiser, utgiftsgodtgjøring og honorar 

Det å være tillitsvalgt i NMF medfører ofte noe reisevirksomhet, 
tilbakebetaling av utlegg og honorering av arbeid. Det kan dreie seg om 
deltakelse på møter/konferanser, representasjon og andre tjenestereiser 
i idrettens medfør, og enkelte oppdrag som er knyttet opp til honorar. 
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4.4.1 Bestilling av reiser 

Vedrørende rutiner for bestilling av reiser, så gjelder de til enhver tid 
vedtatte retningslinjer fra Forbundsstyret for dette. Retningslinjene vil bli 
sendt ut til seksjoner/grener/fagutvalg årlig, samt dersom det foretas 
endring i retningslinjene. 
 
Som generell regel gjelder at reise skal foretas på, for oppdragsgiver, 
billigste måte. 

4.4.2 Godtgjørelse for reiser 

Reiser foretatt i kraft av tillitsverv i NMF, godtgjøres etter de til enhver tid 
vedtatte satser for dette. Godtgjørelse foretas etter innlevert 
reiseregning. 
 
Reiseregning skal fylles ut ihht til gjeldende krav, og NMFs 
reiseregningsskjema skal benyttes. Reiseregning inkludert veiledning 
finnes på www.nmfsport.no under linken ”Skjema” 
 
Reiseregninger som omfatter KUN utgiftsrefusjon utbetales ukentlig av 
NMFs administrasjon 
 
Reiseregninger som omfatter innberetningspliktige poster 
(kjøring/diett/telefon) utbetales via NMFs lønnssystem én gang 
månedlig. 
 

4.4.3 Skatteplikt for tillitsvalgte 

Regler for dette finner man i heftet Skatt for frivillige og ideelle 
organisasjoner utgitt av Skatteetaten. Hovedregel er: 
 
Trekkfri utgiftsgodtgjørelse som utbetales til dekning av merutgifter med 
inntil 10.000 kroner årlig ved et medlems innsats eller opptreden for sin 
organisasjon, er skattefri. Hvis slik trekkfri utgiftsgodtgjørelse overstiger 
10.000 kroner i et regnskapsår, må det innberettes til myndighetene. 
Med trekkfri utgiftgodtgjørelse menes blant annet kjøregodtgjørelse og 
diett. 
 
Vedrørende lønn/honorar, så kan det utbetales inntil kr 2000 årlig 
skattefritt. Overstiger honoraret kr 2000 årlig, så er mottaker skattepliktig 
for hele beløpet. 



 37 

 

4.4.4 Utbetaling av honorar for andre tjenester 

Utføres tjenester for NMF som betales med summer utover det skattefrie 
beløpet på kr. 2000 årlig er hovedregelen at dette skal faktureres NMF 
fra firma eller foretak som igjen står skattemessig ansvarlig for 
vedkommendes inntekt. NMF oppretter ikke ansettelsesforhold eller 
påtar seg arbeidsgiveransvar for kontraktsfestede eller bestilte tjenester. 
 
I praksis vil dette særlig gjelde kurslærere og kontraktsfestede trenere. 
De fleste bør da opprette enkeltmannsforetak eller fakturere NMF 
gjennom andre firma, foretak eller registrerte organisasjoner.  
 

4.5 Oppsummering 

Denne informasjon danner basis for å skjøtte det økonomiske arbeidet 
som tillitsvalgt på en bra måte. Det er imidlertid slett ikke alle 
problemstillinger og spørsmål som blir besvart her. NMFs administrasjon 
vil selvsagt være behjelpelig i forhold til å løse problemer eller besvare 
spørsmål du som tillitsvalgt måtte ha i denne sammenheng.  
 
Et godt samarbeid mellom tillitsvalgt og NMFs administrasjon er 
dessuten avgjørende for at den økonomiske kontrollen og styringen i 
NMF skal bli så god som den bør være. 
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5 Informasjon 

Langtidsplanen sier: 
”Motorsporten skal være godt synlig i mediebildet. Våre idretter og 
fremste utøvere skal være alminnelig godt kjent blant folk flest. NMF 
skal ha gode og åpne kommunikasjons- og informasjonskanaler 
innad i organisasjonen. Intern kommunikasjon skal i størst mulig 
grad baseres på elektroniske medier.” 

5.1 Intern Informasjon 

Intern informasjon i NMF skal være åpen, tilgjengelig og utfyllende. Alle 
ledd i organisasjonen er ansvarlig for å både oppsøke, lytte til og 
formidle informasjon, men det påhviler NMF sentralt et særlig ansvar for 
å tilrettelegge for informasjonsflyt og møteplasser for 
informasjonsutveksling. 

 
5.1.1 Bruk av e-post 

E-post skal i størst mulig grad benyttes i kommunikasjon mellom sentrale 
og ytre ledd i organisasjonen.  
 
 
Nytt domenenavn 
Fra 2008 kan de lange og vanskelige adressene til NMF erstattes av 
nytt, kort og internasjonalt lettfattelig domenenavn: nmfsport.no Det 
gamle domenenavnet motorsportforbundet.no vil fremdeles fungere, ta i 
bruk det nye nå, så er du klar når det gamle blir borte (oppdater 
adresseboka di og bokmerket i nettleseren). 
 
Det betyr at hovedadressen til NMF nå er nmf@nmfsport.no. Dette er 
adressen som skal brukes når nye saker reises og når det ikke aktivt 
pågår en informasjon eller korrespondanse i en sak som allerede har en 
adressat i administrasjonen. Fra denne adressen vil e-post distribueres 
videre til rette personer eller saksbehandler. Husk at postkassene til 
enkeltpersoner er personlige. Er vedkommende på ferie, syk, permisjon 
eller endatil har skiftet saksområde, risikerer du at posten blir liggende 
unødig lenge uten å åpnes. 
 
Alle ansatte i administrasjonen har også en personlig e-postadresse. 
Denne finner du på nettsidene våre (linken ”kontakt oss” til venstre på 
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hovedsiden). Disse adressene er nå også enkle: fornavn etterfulgt av 
@nmfsport.no. F. eksempel vil du nå sportssjef Anders Minken på 
anders@nmfsport.no. 
 
Bruk bare en adressat 
Det er uønsket at e-post sendes til flere adressater samtidig i ”til”-feltet. 
Vet du ikke hvem som er rette vedkommende: Bruk hovedadressen 
nmf@nmfsport.no. Ved å ha to eller flere hovedadressater på e-posten 
vil det alltid bety at det oppstår et behov for intern avklaring av hvem 
som skal ta hovedansvar for saken videre og hvem som skal svare. Det 
er arbeidskrevende og genererer store mengder e-post i innboksene 
våre. Du risikerer også at flere begynner å arbeide med samme sak eller 
at ansvaret forblir uavklart: ”jeg gikk ut fra at NN tok dette, jeg....” Vil du 
at flere skal være informert? Bruk ”kopi” feltet! Det er også god e-post 
skikk å skrive i selve mailen hvem som er hovedadressat og hvem som 
er kopiert (f. eks: Til Sportssjefen. Til info: NN, MM, XX) 
 
Unngå ”teppebombing” med e-post. 
Administrasjonen og de ansatte (som mange andre) mottar store 
mengder e-post daglig. Mengden øker eksponentielt dersom en mail er 
adressert og/eller kopiert til titalls mottakere – og disse bruker ”svar alle” 
for å respondere eller bekrefte mottak. Med mange mottakere tvinger 
avsender ofte mottakere til å bruke ”svar alle”, f. eks. fordi mailen  
inneholder feilinformasjon eller det oppstår et inntrykk av at ”ingenting 
skjer i saken” dersom alle på lista ikke får fortsettelsen. Bruk et ”need to 
know” prinsipp når du fyller adresse og kopilista i e-posten din. 
Unødvendig e-post stjeler mye arbeidskapasitet.  
 
Dersom du ønsker å gå ut til mange adressater (10 eller mer) bør du 
bruke muligheten for blindkopiering. Enklest gjør du det ved å legge alle 
adressater i blindkopifeltet og sette deg selv som hovedadressat. Du 
oppnår to ting: Du sikrer at adresselister med e-postadresser ikke spres 
som løv i høstvinden – noe som utsetter adressatene dine for stor 
spamrisiko, og du hindrer at ”svar til alle” skredet stettes i gang. 
 
Gi oss riktig og oppdatert e-postadresse 
Administrasjonen og saksbehandlere ved NMFs forbundskontor, skal i 
større grad benytte seg av den elektroniske brevmodulen som ligger i 
idrettens database og som er knyttet opp mot klubb- og utøverregisteret, 
for å spre viktig informasjon ut til de ytre organisasjonsleddene. For at 
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dette skal fungere er det viktig at medlemmer sørger for at riktig e-post 
adresse er registrert i våre databaser.  
 

5.1.2 Journaler og åpne protokoller 

Etter omorganiseringen i 2007 er ikke lenger grenkomitéer et lovfestet 
organisasjonsledd i forbundet. Komitéene er erstattet av Grenleder, som 
kan assisteres av arbeidsgrupper. Grenleder er seksjonsstyremedlem – 
og dette er hans egentlige besluttende organisasjonsledd. 
Dokumentasjonen av grenens arbeid og beslutninger skal derfor nå skje 
gjennom grenleders JOURNAL. Journalen skal føres på fastsatt mal. 
Journalen er et arbeidsdokument og skal ikke publiseres. Viktige 
beslutninger fattet i grenen skal godkjennes i seksjonsstyret som det 
lovfestede, ansvarlige organisasjonsleddet, enten gjennom at det reises 
egen sak for seksjonsstyret, eller gjennom at journalene fra grenene 
godkjennes av seksjonsstyret.  
 
Ellers skal alle styrer og utvalg referatføre møter og beslutninger, ved å 
bruke NMFs fastsatte mal for MØTEPROTOKOLL. Alle protokoller fra de 
ulike organisasjonsleddene i NMF skal i prinsippet være åpne og 
tilgjengelige på nettsidene. Der personsaker eller andre sensitive emner 
er behandlet vil disse delene av referatet kunne unndras offentlighet og 
bare foreligge i intern protokoll.  
 
Journaler til godkjenning i seksjonsstyret skal sendes elektronisk til 
NMFs administrasjon for arkivering og distribusjon til seksjonsstyrets 
medlemmer som saksgrunnlag foran seksjonsstyremøter. 
nmf@nmfsport.no 
 
 
Protokoller skal sendes forbundet som elektronisk vedlegg på e-
postadresse: nmf@nmfsport.no 
 
 
Alle vedtak fattet av utvalg eller styrer skal protokollføres! Det gjelder i 
særlig grad vedtak som danner grunnlag for økonomiske disposisjoner, 
der det må henvises til vedtatt tiltaksplan og budsjett, eller redegjøres for 
revisjon av plan og budsjett. Ofte er det nødvendig å fatte vedtak i 
enkeltsaker utenom ordinært oppsatte møter. Også dette SKAL 
protokollføres, gjerne i egen protokoll fra for eksempel ekstraordinære 
møter som kan ha foregått på telefon eller e-post. 



 41 

 
Når protokoller ikke foreligger på nettsidene en tid etter møtet, er det 
vanligvis fordi det ikke har vært sendt protokoll til NMF. Det gjenstår 
fremdeles mye på at rutinene skal fungere tilfredsstillende.  
 

5.1.3 Protokollenes funksjon 

Det er viktig å merke seg at protokoller er dokumentasjon av arbeid og 
vedtak fattet i utvalg og styrer. De tjener til informasjon og innsikt i 
arbeidet. De dokumenterer legaliteten i arbeidet og er viktige for 
kontrollkomitéens arbeid. 
 
Det er derimot ikke tilstrekkelig å protokollføre saker for at de skal bli tatt 
opp i overordnede organisasjonsledd eller håndtert i administrasjonen. 
Saker som skal håndteres i andre fora i NMF må reises i egne 
saksfremlegg for vedkommende ledd (seksjonsstyre, forbundsstyre, 
administrasjonen osv), innenfor oppsatte tidsfrister og eventuelt på 
fastsatt skjema (seksjonsstyrer og forbundsstyret). 
 
Gangen i protokollarbeidet fremgår av figur 2 
 

Figur 3 Flytskjema for behandling av protokoller 
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5.2 Internett 

All offentlig informasjon fra NMF skal formidles gjennom forbundets 
nettsider. Ingen ledd i NMFs organisasjon har anledning til å drifte sine 
egne offisielle nettsider som ikke er knyttet opp til NMFs eksisterende 
nettstruktur. 
 
Årsaken er knytningene som ligger i nettsidene opp mot idrettens egen 
database (NAIS), som i flere tilfeller generer automatisk oppdatert 
informasjon fra databasen og ut på nett.  
 
En annen årsak er at all offisiell informasjon skal legges ut på forbundets 
offisielle informasjonsorgan, for at organisasjonen offisielt skal fremstå 
som en samlet enhet, og på denne måten også ha kontroll på hvilken 
kontekst offisiell NMF-info blir offentliggjort i.  
 
NMF har fått nytt, enklere og mer internasjonalt domenenavn (det gamle 
vil fremdeles virke): www.nmfsport.no 
 

5.2.1 Generell informasjon 

Hver enkelt grenleder og seksjonsleder har ansvar for å oppdatere 
informasjon om sine grener og særidretter i samarbeid med NMFs 
informasjonskonsulent. Det hviler også et særskilt ansvar på de 
tillitsvalgte, om å holde seg oppdatert på forbundets nettsider og 
informasjon som blir lagt ut der. 
 

5.2.2 Kontaktinfo 

Tillitsvalgte i hver enkelt gren, utvalg eller seksjon har selv et ansvar for 
å sørge for at forbundskontoret til en hver tid har korrekt kontaktinfo på 
sine tillitsvalgte på Internett. Enklest skjer dette ved at hver enkelt 
oppdaterer og ajourfører personlige data på nettet via Personlig Profil. 
Brukernavn og passord kan fås ved henvendelse til administrasjonen. 
 

5.2.3 Resultater 

Hver enkelt grenleder har et ansvar for å videreformidle til sine 
arrangørklubber av statusløp, at innsendelse av resultater skal skje 
elektronisk i henhold til NLR og sendes inn umiddelbart etter hvert løp for 
publisering på Internett. Dette kan gjøres ved f.eks. å knytte til seg egne 
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resultatansvarlige gjennom hele sesongen som sørger for dette, eller 
påminnelse til hver enkelt arrangørklubb før sesongstart. Det er også 
Grenleder sitt ansvar å sørge for at det blir laget og oppdatert lister med 
sammenlagtresultater gjennom sesongen for de statusløp som går over 
flere stevner (og at oppdaterte lister sendes informasjonsavdelingen).  
 
Alle resultat som skal publiseres på NMFs nettsider skal sendes inn 
elektronisk til forbundskontoret, på e-postadresse: nmf@nmfsport.no . 
Det er bare resultatlister sendt elektronisk til denne adressen som vil bli 
lagt ut på nettet. Resultater skal sendes den form og det elektroniske 
formatet som til en hver tid er bestemt. 
 
I tillegg er juryleder ansvarlig for å sende offisielle resultatlister til 
nmf@nmfsport.no eller pr post sammen med øvrige jurypapirer. Disse 
resultatlisene arkiveres sammen med juryrapporter etc. og er ikke det 
som publiseres. Det skal altså sendes to sett resultatlister til NMF: 
 

• Elektroniske resultatlister sendes fra arrangør eller 
resultatansvarlig snarest til nmf@nmfsport.no eller til info- og 
markedskonsulenten dersom det er gjort forhåndsavtale om å 
legge ut i løpet av løpshelgen (linda@nmfsport.no) 

• Resultatlister godkjent i jurymøte sendes av juryleder sammen 
med jurydokumenter ellers til nmf@nmfsport.no . 

 

5.3 Presse og media 

Massemedias kunnskap om og interesse for motorsport skal forsterkes 
ved økt innsats og bevissthet på dette feltet både sentralt, på arrangør- 
klubbnivå og hos den enkelte utøver. 
 
NMF har helt fra starten av hatt presse/media som et satsingsområde, 
og er et av de særforbundene som er best på å informere presse/media 
om sin virksomhet. Norske medier er godt informert om norsk 
motorsport, selv om det ikke alltid resulterer i et synlig resultat i form av 
reportasjer, artikler, TV-innslag osv.  
 
Som tillitsvalgt i NMF er presse/media en sterk og virkningsfull aktør du 
bør ha et bevisst forhold til. 
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5.3.1 Presseuttalelser 

Som tillitsvalgt eller ansatt i NMF plikter en å vise lojalitet overfor de 
beslutninger som allerede er tatt, selv om en personlig er uenig i 
avgjørelsen. Som tillitsvalgt i styre, seksjonsstyre eller arbeidsgruppe 
plikter du derfor utad å støtte de avgjørelser som er tatt. Hver enkelt 
tillitsvalgt skal fremme de felles avgjørelsene som er besluttet for sitt 
organisasjonsledd, og har ikke anledning til å flagge sine egne saker 
eller personlige syn i presse/media, så lenge beslutningen er tatt. Se 
også 7.1.1 Lojalitetsplikt. 
 
Det er kun NMFs president eller generalsekretær som har anledning til å 
uttale seg offisielt på vegne av NMF i presse eller media, i generelle 
idrettspolitiske saker.  
 
Det er kun NMFs sportssjef som på vegne av Generalsekretæren kan 
uttale seg til presse/media på vegne av NMF i idrettsfaglige spørsmål.  
 
Verken ansatte, styremedlemmer eller grenledere har anledning til å 
uttale seg offisielt på vegne av NMF til presse/media, uten at dette er 
avklart med respektive organisasjonsledds leder i saker hvor dette 
organisasjonsleddet har avgjørelsesmyndighet.  
 
Seksjonsstyreledere og grenledere kan uttale seg offisielt på vegne av 
NMF til presse/media i saker hvor avgjørelsesmyndighet i spørsmålet 
ligger hos dette organisasjonsleddet.  
 

5.3.2 Pressemeldinger 

De ulike organisasjonsleddene kan i samarbeid med NMFs 
informasjonskonsulent legge til rette for og planlegge pressefremstøt, for 
å få best mulig respons, for eksempel i forbindelse med større nasjonale 
eller internasjonale arrangement. 
 
Offisielle pressemeldinger fra organisasjonsleddene i NMF skal kun 
sendes ut via forbundskontoret. 
 

5.3.3 Presseinfo 

NMF sender ukentlig ut oversikter over aktiviteter/løp innen forbundets 
grener. Oversiktene er hovedsakelig basert på terminlistene for hver 
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enkelt gren, men det er ønskelig at seksjonene og grenlederne kan bidra 
med ytterligere tips og bakgrunnsinfo om de ulike arrangementene. 
Oversiktene blir sendt ut hver fredag, og innspill kan sendes inn til 
forbundskontoret på e-post: nmf@nmfsport.no 

5.4 Klubben Online 

Klubben Online er idrettens hjemmesideløsning. I tillegg til hjemmeside 
med publiseringsverktøy, får klubbene også et administrativt verktøy 
med mange nyttige funksjoner. Klubben Online er anbefalt av Norges 
Idrettsforbund, særforbund og idrettskretser. Alle klubber tilsluttet NIF 
har en hjemmeside på Klubben Online. Som tillitsvalgt i NMF har du 
kanskje ikke direkte behov for å bruke dette klubbverktøyet, men du vil 
helt sikker komme bort i saker og situasjoner der du har behov for å 
kjenne til hvilke verktøy klubber kan eller skal benytte. Derfor vil det 
være verdifullt for NMF om våre tillitsvalgte er kjent med funksjonene og 
verktøyene i Klubben Online. 

5.4.1 Publiseringsverktøy 

For å gjøre nyhetspubliseringen så enkel at alle kan bidra, kommer 
Klubben Online med et integrert publiseringsverktøy.  
 
I publiseringsverktøyet kan du lage egne brukergrupper og/eller roller 
som får sitt eget passord. Dette åpner for å fordele oppgavene, slik at 
ikke kun en person får ansvaret for oppdatering av klubbens 
hjemmeside. 

5.4.2 Dokument- og billedarkiv 

Hvis du vil dele dokumenter med andre i klubben gjør du dette via 
dokumentarkivet. Innholdet i arkivet kan passordbeskyttes og dermed 
bestemmer selv hvilke personer og/eller brukergrupper som skal ha 
tilgang til dokumentene. På denne måten kan alt fra styrereferater til 
bilder fra siste trening gjøres tilgjengelig for de respektive målgrupper. 
 
I bildearkivet legger du inn klubbens bilder slik at det er lett å hente frem 
bilder hvis de skal brukes i nyhetsartikler. 

5.4.3 Medlemsarkiv 

Klubben Online har sitt eget medlemsarkiv hvor du kan registrere alle 
klubbens medlemmer. Medlemsregisteret er passordbeskyttet.  
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Ved å opprette medlemsgrupper, f.eks. ”gutter 15”, blir det enkelt å holde 
oversikten over medlemsmassen. 
 
Medlemsarkivet kan også synkroniseres mot Medlemsservice, n3sports 
faktureringstjeneste for klubber og foreninger. Medlemsservice er en 
egen påbyggingsmodul for Klubben Online og støtter blant annet 
funksjoner som fakturering av grupper og familiemedlemskap. Du kan 
lese mer om Medlemsservice på www.medlemsservice.no. 
 
På idrettstinget i 2007 ble det vedtatt at alle idrettslag i NIF vil bli pålagt å 
bruke denne tjenesten i fremtiden. Så det kan være en god idé å starte 
nå! 

5.4.4 Fellesutsendelser 

Hvis klubben registrerer e-postadresse og mobilnummer i 
medlemsarkivet, kan du sende ut fellesmeldinger (e-post og sms) fra 
verktøykassa til klubbens medlemmer.  
 
Eksempelvis kan agenda til styremøtet sendes som e-post til gruppen 
”styret”, mens ”gutter 15” kjapt og enkelt får beskjed om ny treningstid 
rett på mobiltelefonen. 

5.4.5 Aktivitetskalender 

For at medlemmene skal få innblikk i alt som skjer i klubben har Klubben 
Online en egen aktivitetskalender. Her kan man legge inn alle aktiviteter 
som skjer fremover i tid, og det vises automatisk på hjemmesiden. 

5.4.6 Informasjon fra idretten: Resultater og aktiviteter 

Klubben Online er idrettens hjemmesideløsning. Gjennom et langsiktig 
samarbeid med Norges Idrettsforbund er Klubben Online utviklet med 
tanke på idrettens behov. 
 
For idretter hvor forbundet benytter n3sports publiseringsverktøy, hvilket 
de fleste større forbund gjør, vil nyheter fra krets og forbund vises direkte 
på klubbens hjemmeside. Klubben Online er også integrert med 
idrettens sentrale database, slik at organisasjonsdata om klubben og 
navn på sentrale personer kan hentes ut fra databasen. 
 
De siste resultatene for klubben vises automatisk på hjemmesiden, 
mens resultater og tabeller fra samtlige lag i klubben kun er et tastetrykk 
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unna. I tillegg legges terminlister fra krets og forbund direkte inn i 
aktivitetskalenderen og denne oppdateres automatisk ved 
omberamminger. 

5.4.7 Idrettsregistreringen 

Alle klubber er pålagt å registrere medlemstall og aktivitet årlig på nettet 
via Idrettsregistreringen. Via verktøykassen på klubbens hjemmeside på 
Klubben Online kommer man inn til idrettsregistreringen. Det er svært 
viktig for NMF at alle klubber registrerer medlemstall og aktiviteter i 
idrettsregistreringen – dette er grunnlaget for forbundets økonomiske 
tildeling fra NIF og danner også utgangspunkt for intern oversikt og 
fordeling i NMF. Det er også i klubbens interesse, i det medlemstall og 
aktivitetstall i idrettsregistreringen danner grunnlag for klubben tildeling 
av Lokale Aktivitetsmidler (LAM). 

5.4.8 Kurskalender og påmelding 

Via verktøykassen på klubbens hjemmeside på Klubben Online kommer 
man inn til liste over planlagte kurs og derfra kan en også sende 
påmelding elektronisk. 

5.4.9 Terminliste og løpssøknader og løpspåmelding  

Via verktøykassen på klubbens hjemmeside på Klubben Online kommer 
man inn til terminliste over løp og derfra kan en også sende påmelding 
elektronisk. Klubbene skal sende løpssøknader elektronisk, og også 
denne funksjonen kan nås via verktøykassen i Klubben Online. 
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6. Marked 

6.1 Sponsor regler 

NMFs Markedsbestemmelser ble vedtatt på tinget i 2005. 
Bestemmelsene er i henhold til NIFs lov kapittel 13 (Avtaler mellom 
idretten og næringslivet) og 14 (Rettighetsbestemmelser m.v.). 
 
Alle markedsavtaler med næringslivet og organisasjonsledd i NMF 
skal inngås av NMF sentralt (signeres av Generalsekretæren på vegne 
av Forbundsstyret).  
 
Markeds- og informasjonskonsulenten kan alltid konsulteres i 
spørsmål vedrørende sponsoravtaler. 
 

6.2 Profileringsartikler 

Profileringsartikler og klær som brukes som ”uniformering” av oppgaver 
og roller i NMF, eller som brukes i forbindelse med representasjon av 
NMF utad, skal følge opptrukne retningslinjer. I utgangspunktet skal 
artikler som ikke er en del av NMFs kolleksjon godkjennes av 
administrasjonen (markeds- og informasjonskonsulenten). Medlemmer 
og klubber kan bestille standard profileringsartikler og tøy på nettet 
gjennom idrettsbutikken. 
 
Tillitsvalgte, funksjonærer, landslag og team kan benytte 
bestillingsskjema som kan lastes ned fra NMFs nettsider og sende dette 
i utfylt stand til nmf@nmfsport.no. 
 
Følgende utseende på artikler er forbeholdt våre TEAM NORWAY, 
Jenteprosjektet og Elitegruppa (utøvere og kontraktsfestet 
støtteapparat): 

 

• Team Norway Logo (ikke elitegruppa) 
• Hettegenser - sort og hvit. (Teamene kan IKKE bruke grå og 

oransje) (Team RYGGLOGO, NMF brystlogo) 
• Lue (påsydd teamlogo) 
• helt Hvit eller helt sort T-skjorte (Team RYGGLOGO, NMF 

brystlogo) 
• Helt hvit eller helt sort jakke (Team RYGGLOGO, NMF 

brystlogo) 



 49 

• Profilering forbeholdt Landslag (representasjonslag) og lag til 
internasjonale lagkonkurranser, utøvere og støtteapparat. 

- Påsydd norsk flagg 

- Norway eller Norge (stående alene) på rygg eller bryst 
på representasjonsplagg. 

6.3 TV rettigheter 

NMF eier aller rettigheter på sine arrangement med hensyn til TV-opptak 
og fjernsynsoverføringer. Hver enkelt seksjon eller gren har ikke 
anledning til å inngå avtaler om filmrettigheter, uten at dette er behandlet 
i forbundsstyret. Dette er hjemlet i Markedsbestemmelsenes §10, hvor 
det heter:  
 

”NMF eier samtlige medierettigheter knyttet til konkurranser NMF og 
klubber organiserer. Med medierettigheter forstås rett til å oppta, 
overføre eller videreformidle lyd, bilde, tekst eller lignende fra et 
idrettsarrangement via tv, radio, internett eller på annen måte. Retten til 
å inngå avtale om medierettigheter tilligger forbundsstyret.” 
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7 Juridistikk 

Idretten involverer mange mennesker og store økonomiske og 
samfunnsmessige interesser. Derfor har idretten blitt mer og mer 
avhengige av idrettsjuridiske regler og vedtak. Uten slike regler og 
vedtak ville det ikke være mulig å drive forsvarlig aktivitet. Det er viktig at 
sentralt tillitsvalgte kjenner til hva som regulerer idretten rent juridisk 
siden de på en eller annen måte alltid vil være i ansvarsposisjon i forhold 
til idrettens juridiske sider. 

7.1 Idrettens generelle bestemmelser  

7.1.1 Lojalitetsplikt 

Felles for alle innenfor NIF systemet er at det gjelder en lojalitetsplikt 
ovenfor lovlig fattede vedtak. Vi som tillitsvalgte har en særlig plikt til å 
følge de lover og regler samt vedtak som omhandler vår aktivitet. Selv 
om man personlig ikke er enig i alle ting, så må man respektere det som 
er bestemt.   

7.1.2 Taushetsplikt 

Som tillitsvalgte har vi taushetsplikt i saker av en viss viktighet. Dette 
gjelder særlig saker som omhandler enkeltpersoner eller en mindre 
gruppe av personer. Vi har videre taushetsplikt i saker som gjelder 
forretningsdetaljer og om avtaleinnhold. 

7.1.3 Idrettens selvdømme 

Innenfor Norges Idrettsforbund har vi regler for behandling av brudd på 
kamp- og konkurransereglementer og straffereglementet. Dette er 
nedfelt i NIFs lov § 2-17 hvor det står: 

”Tvister med tilknytning til NIF og underliggende organisasjonsledd 
skal med endelig virkning løses innen organisasjonens styrende og 
dømmende organer, jf. dog § 2-18.” 

 
Dette kalles for idrettens selvdømme. Dette foreningsrettslige 
selvdømme er kun gyldig om dette ikke støter an mot generelle 
rettsregler i samfunnet ellers som er satt for å verne enkeltpersoners 
rettigheter. Dette kan for eksempel være saksbehandlingsregler eller 
EMK (Europeiske menneskerettighetskonvensjonen). Det kreves derfor 
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at idretten har forsvarlige saksbehandlingsregler, dog uten at man i alle 
saker kan kreve like strenge regler som for offentlige myndigheter.  

7.1.4 Lovgivning 

Den øverste lov for norsk idrett er Norges Idrettsforbunds lov. Alle 
tilknyttet NIF må følge den loven. Den regulerer all idrettslig aktivitet, dog 
ikke de rent sportsrelaterte regelverk. Av særlig interesse er de rent 
organisatoriske regler, straffebestemmelsene i Kap 11 og 
bestemmelsene om doping i kap.12. 

7.1.5 Straffebestemmelser 

NIFs straffebestemmelser gjelder for alle som er tilsluttet NIF.  
Reglene beskriver hva som er straffbare handlinger og hvilken type 
straffer som kan ilegges.   
 
Hvor det gjelder brudd på kamp og konkurransereglementer skal slike 
saker som hovedregel føres i særforbundets egne organer. Hvor det 
gjelder brudd på lover og regler gjort av sentrale tillitsvalgte kan også 
saken gå for særforbundets egne organer. 
Hvor det gjelder brudd på NIFs straffebestemmelser, og dette gjelder 
forhold i klubb, er det NIFs Domsutvalg som er rett instans. 
 
Felles for alle domsutvalgssaker er at det skal anmeldes av styret i det 
organisasjonsledd som saken sorterer inn under. Dette betyr at 
anmeldelse for forhold angivelig skjedd i klubb skal anmeldes av 
klubbens styre til NIFs domsutvalg, mens anmeldelse for forhold som 
angivelig har skjedd innenfor forbundets ansvarsområde skal anmeldes 
av forbundsstyret. Forbundsstyret skal sende alle anmeldelser til NMFs 
Domsutvalg. NMFs Domsutvalg kan velge å behandle saken selv eller 
oversende denne til NIFs domsutvalg for behandling der. 
 
I alle dopingsaker er det Anti Doping Norge, ADN, som skal inngi 
anmeldelse. Slike saker kan ikke håndteres av NMF!  
 
Det går et viktig skille mellom saker som gjelder brudd på NIFs 
straffebestemmelser og særforbundenes kamp- konkurranseregler. 
Forskjellen går på hva som etter loven er å anse som straff. I saker hvor 
det blir gitt straff skal bestemmelsene i NIFs lov anvendes. Kamp og 
konkurransereglementene kan ikke ha strengere reaksjoner enn det som 
defineres som sanksjoner. Etter NIFs lov § 11-1, 3. ledd er følgende 
sanksjoner ikke å regne som straff:   
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- Irettesettelse 
- Bot oppad begrenset til kr. 50 000 pr. person og kr. 500 000 pr. 

org.ledd 
- Tap av plassering/resultat 
- Utelukkelse fra deltagelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall 

kamper/konkurranser.  
En utelukkelse kan ikke overstige tre måneder. Utelukkelse kan  
besluttes slik at den helt eller delvis sones i terminfestet  
konkurransesesong. 

 
Det som her er nevnt i det ovenstående om sanksjoner gjelder også ved 
alminnelige disiplinærforføyninger i organisasjonsleddene 
 
Når det er blitt ilagt en sanksjon, kan denne påankes innenfor 
særidrettens egne organer. NMFs sanksjonsreglement har nærmere 
retningslinjer for ankeadgangen i NMF. 
Man kan protestere på avgjørelser fattet under konkurranse ihht reglene 
i de respektive spesialreglementer og NMFs straffereglement. 
Man kan appellere avgjørelser fattet av en jury, NMF, sanksjonsutvalget 
eller Domsutvalget ihht reglene i NMFs straffereglement. Appeller skal i 
følge tingvedtak fra 2007 behandles innen 30 dager. 
 
I utgangspunktet er avgjørelser fattet av et appellutvalg endelige, men 
det finnes åpning for å kunne få saken prøvd for CAS (Court of 
Arbitration for Sport). Slike saker behandles etter de regler som gjelder 
for CAS.  
 
I saker hvor det foreligger brudd både på offentligrettslige regler (for 
eksempel Straffeloven) og idrettens egne regler vil det kunne reises 
spørsmål om idretten kan ilegge sanksjoner der hvor offentlige domstoler 
allerede har ilagt straff. Det vil da være et spørsmål om det er å anse 
som dobbelbestrafning, hvilket er ulovlig ihht EMK. 
 
Motorsportforbundet er et særforbund under Norges Idrettsforbund. 
Dette innebærer at vi er underlagt de lover og regler som gjelder for all 
idrett i Norge. De regler som gjelder for all idrett i Norge gjelder også 
oss. Vi har små muligheter til å fravike disse.  

7.1.6 Barneidrettsbestemmelsene 

Norsk idrett har sentrale barneidrettsbestemmelser som trekker opp 
linjene for barneidretten. NMF er forpliktet til å følge NIFs 
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barneidrettsbestemmelser. Dog kan NMF ha barneidrettsbestemmelser 
som er tilpasset vår idrett, men reglene får ikke fravike de sentrale 
prinsippene som er vedtatt av Idrettstinget til NIF. 

7.2 Offentlige juridiske rammer  

De fleste grenene i motorsporten er i en særstilling innen norsk idrett 
fordi egne forskrifter fra offentlig myndighet regulerer utøvelsen. Disse 
forskriftene, sammen med andre lover, regulerer oss på flere områder 
svært detaljert. Vi har derfor som særforbund en særlig plikt til å påse at 
disse regler blir respektert og etterlevd. Vi har også som forbund en 
særlig interesse i dette, i og med at våre idretter risikerer vanskeligere 
vilkår for utøvelse dersom forbundet ikke overholder disse reguleringene. 

7.2.1 Motorsportforskriften 

All vår sportsaktivitet på motorsykkel- og snøscootersiden er regulert 
gjennom Motorsportforskriften. Denne forskriften regulerer all organisert 
trenings- og konkurransekjøring på lukket bane eller annet avsperret 
område. Det er et vilkår at all kjøring må skje i regi av og med 
medlemmer i klubb tilsluttet Norges Motorsportforbund, og at kjøringen 
følger de reglementer som er fastsatt av NMF. Ved endringer av disse 
reglementene skal disse endringene oversendes Vegdirektoratet for 
godkjenning.  
 
Hvor aktiviteten krever polititillatelse, skal denne foreligge før aktiviteten 
iverksettes. Polititillatelse er påkrevd for alle arrangementer som åpner 
for å ha publikum tilstede. Dette uavhengig av om det tas inngangsbillett 
eller ikke. Forskriften er det lovmessige grunnlaget for at vi kan ha de 
regler vi har i dag når det gjelder unntak fra registreringsplikt på kjøretøy 
og unntak fra førerkortbestemmelsene.   

7.2.2 Avgiftsbestemmelser 

For medlemmer tilsluttet organisasjonsledd innenfor NMF vil det være 
lover og regler man må forholde seg til vedrørende avgifter. Dette gjelder 
særlig ved innførsel av konkurransekjøretøy. Det er den enkelte utøvers 
egen plikt å sørge for å forholde seg til de regler som gjelder. 
Tolldirektoratets avgiftsbestemmelser regulerer hvilke 
konkurransekjøretøy som kan registreres på svarte skilter (trial og 
enduro). Disse kan kun utstedes på kjøretøy med 
konkurransekjøretøybevis fra NMF. 
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7.2.3 Lov om motorisert ferdsel i utmark 

Utgangspunktet er at motorferdsel i utmark og vassdrag er forbudt med 
mindre annet følger av motorferdselsloven eller vedtak fattet med 
hjemmel i loven, jfr lovens § 3.  
Det forventes at det i løpet av våren 2009 fremmes forslag til ny 
motorferdselslov i utmark.  

7.2.4 Sjøfartsdirektoratets bestemmelser 

Småbåtloven og forskrifter med hjemmel i denne loven setter 
aldersgrenser for hvor store motorer unge førere kan føre. Lovgivningen 
setter også grenser for hvor nære oppmerkede badeområder man kan 
kjøre. Det stilles også krav til forsikring. Brudd på disse bestemmelsene 
kan medføre straffeansvar.   

7.2.5 Andre lover og bestemmelser 

All vår aktivitet er underlagt flere offentligrettslige regler. Det er vår alles 
plikt å sørge for at vi ikke kommer i konflikt med disse reglene. Alle våre 
grener har en form for restriksjon for sin utøvelse. Som sentralt 
tillitsvalgte er det svært viktig at vi overholder de lover og regler som 
gjelder og ikke på noen som helst måte bidrar til at ulovligheter skjer.  
I tillegg til lover og forskrifter som er spesielt omtalt, er vi bundet av: 
 
- Arbeidsmiljøloven, i de tilfeller hvor man kan definere utøvere som 

profesjonelle 
- Plan og bygningsloven, i spørsmål om banegodkjenninger. 
- Miljøvernloven, i forhold til støy og andre miljøspørsmål. 
- Småbåtloven, vedrørende forbud mot vannjet. 
- Forskrifter med hjemmel i disse lover. 
- Forvaltningsrettslige regler og prinsipper. 

7.3 Internasjonale regler  

Alle våre grener har sine regler utformet i tråd med de regler som våre 
internasjonale særforbund har. Nasjonalt vil våre regler være tilpasset 
norske forhold. På enkelte felt kan reglene også fravike de regler som 
gjelder internasjonalt.  
 
Ved alle internasjonale stevner er det de internasjonale regler som 
gjelder, også når slike arrangementer arrangeres i Norge. Her kan det 
være enkelte unntak i enkelte grener, men i så fall er dette nedfelt i de 
tilleggsregler som gjelder for konkurransen. 
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Ved tolkningstvil ved de nasjonale regler vil de internasjonale regler 
brukes som tolkningsgrunnlag sammen med tidligere avgjørelser i 
samme spørsmål.  
 

7.4 NMFs lover og regler  

Vårt særforbund og våre aktiviteter har mange interne regler å forholde 
seg til - fra forbundsloven og ned til de ulike særbestemmelser vi har for 
vår aktivitet. De enkelte grenene har egne spesialregler som skal 
regulere all sportslig aktivitet. Reglene er hierarkisk oppbygd hvor NMFs 
lov står øverst. Vårt øverste konkurransereglement er Nasjonalt 
Løpsreglement, NLR. 

7.4.1 Forbundets lov 

NMFs lov er forbundets øverste lov. Den regulerer først og fremst 
hvordan vårt forbund skal drives.  
 
Forbundstinget er NMFs øverste myndighet. Hvordan vårt Forbundsting 
skal gjennomføres og hva Tinget skal behandle og hvordan dette skal 
gjøres er nøye regulert. Loven bestemmer videre at vårt Forbundsstyre 
er vår høyeste myndighet mellom Forbundstingene. Hvilke plikter og 
kompetansegrenser våre ulike organer har, er klart beskrevet i loven. 
Loven regulerer videre hvilke posisjoner som skal besettes gjennom 
valg.  
 
Endringer i vår Forbundslov skal vedtas på forbundstinget med minst 2/3 
flertall av de avgitte stemmer. Vår Forbundslov kan ikke være i 
uoverensstemmelse med den av NIF bestemte lovnorm for særforbund. 
Skjer en endring i lovnormen for særforbund på et idrettsting, vil denne 
endringen få umiddelbar virkning for vår lov selv om NMF ikke har hatt 
Ting og vedtatt endringen.  

7.4.2 Nasjonalt Løpsreglement 

Nasjonalt løpsreglement er vårt øverste løpsreglement og omhandler 
alle de overordnede konkurranseregler. Alle våre grener er omfattet av 
dette fellesreglement og vår aktivitet skal foregå innenfor dette 
reglementet.   
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Endringer i NLR i spørsmål av prinsipiell karakter skal vedtas på vårt 
Forbundsting. Endringer av mindre karakter kan gjøres av 
Forbundsstyret.  

7.4.3 Andre overordnede reglement og bestemmelser 

 
7.4.2.1 Medisinsk reglement  

Medisinsk reglement ble nyskrevet i 2006 og ble gjort gjeldende fra 
2007. Det omfatter alle seksjoner og grener. Endringer vedtas av 
Forbundsstyret. 
 
7.4.3.2 Treningsreglement  

Nasjonalt løpsreglement omhandler avvikling av konkurranser. 
Treningsreglementet ble gjort gjeldende fra 2005 for også å ha 
treningsaktivitetenes reguleringer samlet og reglementsfestet. 
Omhandler alle seksjoner og grener. Endringer vedtas i Forbundsstyret. 
 
7.4.3.3 Barneidrettsforskriftene 

Alle bestemmelser om barneidretten i NMF er nå samlet i en forskrift, 
hjemlet i diverse lover, bestemmelser og reglementer. Endringer vedtas 
av forbundsstyret etter innstilling fra Barneidrettsutvalget. 
 
7.4.3.4 Markedsreglement 

Se kapittel 6 Marked 

7.4.4 Spesialreglementer 

Innenfor hver gren vil det være egne spesialreglementer. Deler av dette 
kan være felles for flere grener og resten vil være konkurranseregler for 
den spesielle gren. Disse spesialreglementer får ikke være i motstrid til 
NLR. 

Innenfor hver grens spesialreglement finnes det også et teknisk 
reglement. Disse reglene bestemmer hvilke tekniske spesifikasjoner som 
gjelder for hver enkelt gren. 

I tillegg finnes det innenfor de fleste grener et eget banereglement som 
en del av SR. Reglementer og endringer i alle disse reglementer kan 
vedtas i de ulike seksjonsstyrer som grenen hører inn under (Unntak: 



 57 

NM og Norgescup regler og opprettelse av klasser. Dette ligger under 
Forbundsstyret). 

7.4.5 NMFs sanksjonsreglement  

Ved brudd på våre kamp- og konkurranseregler er det reglene i vårt eget 
sanksjonsreglement som bestemmer hvordan slike saker skal behandles 
og hvilken kompetanse de ulike organer i NMF har i saken. Reglementet 
angir hvilken kompetanse en jury, NMF, NMFs Domsutvalg og NMFs 
appellutvalg har i beslutninger om sanksjoner. Reglene angir også en 
parts rettigheter og saksbehandlingsregler ved behandling av de ulike 
saker. Se for øvrig pkt 7.1.5 hvor protest og ankemuligheten er 
beskrevet. I sanksjonsreglementet er det angitt tidsfrister for levering av 
protest, anke og innfrielse av bøter. Dette sanksjonsreglementet er et 
supplement til NIFs straffereglement.  

7.4.6 NIFs straffebestemmelser 

Brudd på NIFs lov § 11-2 kan medføre at kompetent organ anmelder 
forholdet til NMFs eller NIFs domsutvalg. For særlig alvorlige brudd på 
kamp- og konkurransereglene vil det bli vurdert om dette vil være 
omfattet av NIFs lov § 11-2 og i så fall behandles etter reglene i NIFs lov 
kapittel 11.  

7.4.7 NIFs  regnskaps- og revisjonsbestemmelser 

Alle innenfor Norges Idrettsforbund er underlagt regnskaps- og 
revisjonsbestemmelsene. Ved overtredelse av disse bestemmelsene 
kommer straffebestemmelsene i NIFs kapittel 11 til anvendelse. Den 
som under utførelse av en oppgave for organisasjonsleddet, forsettelig 
eller uaktsomt volder organisasjonsleddet, medlemmer eller andre 
skade, kan bli personlig økonomisk ansvarlig for skaden.  

7.5 Plikten til å sette seg inn i regelverket 

Hver enkelt har en plikt til å sette seg inn i det regelverket man omfattes 
av. Uvitenhet om regelverket er ikke en straffrihetsgrunn. Ei heller 
uaktsom unnlatelse av å gjøre noe, er straffrihetsgrunn om ikke annet er 
bestemt.  
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8 Kompetanse og utdanning 

Langtidsplanen sier: 
”NMF skal heve kompetansen i alle ledd i organisasjonen, tilpasset 
de behovene organisasjonen til en hver tid har. Det skal ligge en 
strategi og fastsatte planer til grunn for kurs og 
kompetanseutviklingen. Det skal legges spesiell vekt på 
klubbutvikling og kvalitet i funksjonær- og trenerutdanningen.” 

 
NMF har gjennom mange år erfart at mange avholdte kurs og seminar 
ikke holdt den kvaliteten som dagens krav til kompetanse krever. I 2004 
startet NMF et arbeid med å kvalitetssikre kurs, kursmateriale og 
kurslærere. Utdanningsarbeidet har gjennomgått store forandringer, og 
hviler nå på retningslinjene som er nedfelt i Langtidsplanen. 
Forbundsstyret har i flere vedtak konkretisert hvordan 
utdanningsarbeidet skal gjennomføres. 

8.1 Utdanningens organisering 

Faglig er utdanningen i forbundet lagt til Sportsavdelingen med 
sportssjefen i ”rektor” funksjon, og gjennomført under ledelse av sports- 
og utviklingskonsulenten og med assistanse fra de regionalt ansatte. 

8.1.1 Utdanningsutvalget (UTU) 

UTU er et styreoppnevnt utvalg som skal fatte de nødvendige politiske 
beslutningene basert på Langtidsplanen og Forbundsstyrets vedtak. 
Utvalget skal: 
! være høringsinstans i utdanningspolitiske saker, 
! levere saksfremlegg og forslag til Forbundsstyret. 
! påse at seksjoner og grenledere har planer og opplegg for utdanning 

i tråd med Langtidsplanen, handlingsplaner, forbundsstyrets 
retningslinjer og rulleringsplan for utdanning av funksjonærer. 

! holde kurslærersamlinger, godkjenne kurslærere og se til at NMF 
har et tilstrekkelig antall godkjente kurslærere. 

! gi oppdatert informasjon om kurs og utdanning. 
 
Utviklingskonsulenten er sekretær for UTU. 

8.1.2 Regionsstyrene og de regionalt ansatte 

I og med opprettelsen av regioner som et formelt organisasjonsledd i 
NMF (NMFs lov §25) har utdanningen i NMF fått et viktig 
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organisasjonsledd å spille på. Mye utdanning må foregå regionalt i dette 
langstrakte landet. Regionsstyrene kan være et godt redskap for å 
registrere behov, organisere terminlister for kurs og ta initiativ til å 
koordinere utdanninga regionalt. Fra og med 2009 vil regionene også ha 
lokal kompetanse tilgjengelig i dette arbeidet – et etterlengtet mellomledd 
mellom forbundskontoret og klubbene. De regionalt ansatte 
(Øst/Innlandet, Sør/Vest og Midt/Nord) vil ha oppgaver knyttet opp mot 
regionsstyrene, klubbutvikling i regionen, regional idrettsaktivitet og 
utdanning, ved siden av at spesielle kompetanseområder legges til hver 
regionsansatt. De regionalt ansatte vil derfor jobbe tett opp mot sports- 
og utviklingskonsulenten som har det sentrale ansvar for gjennomføring 
av utdanningsvirksomheten. 

8.2 Utøvernes kompetanse – lisenssystemet 

Kvaliteten på lisenskurs har vært svært varierende. For å sikre utøverne 
en god introduksjon til idretten, forbundet og utøvelse av egen gren (med 
vekt på sikkerhet) er det satt krav til kurslærers kompetanse og 
pedagogiske gjennomføring. Kurslærer skal, i tillegg til utdannelse som 
aktivitetsleder eller stevneleder, ha gjennomgått NMFs kurslærerkurs 
eller få godkjent pedagogisk realkompetanse.  

8.3 Utdanning og videreutvikling av trenere 

Langtidsplanen sier: 
”Alle klubber skal ha et tilstrekkelig antall aktivitetsledere til å sikre et 
forvarlig tilbud til barn og unge. I tillegg er det et mål at de fleste 
klubber har klubbtrenere på trener 1 nivå eller høyere. Alle grener 
skal arbeide for å utviklere trenere på trener 2 nivå eller høyere. Alle 
trenere som kontraktsfestes på landslagsnivå skal minst ha 
kompetanse som trener 2.” 

 
NMF har i sitt treningsreglement satt formelle minimumskrav til lisensiert 
treningskompetanse i klubbene. Kravene varierer avhengig av seksjon 
og gren og er nedfelt i grenens spesialreglement. 
 
NIF startet i 2008 et arbeid med å etablere nye krav og rammer for 
trenerutdanning i særforbundene. Målet er å få mer likelydende krav til 
de forskjellige trinnene i trenerstigen, samtidig som det skal etableres en 
tettere integrering mellom særforbundenes utdanning og 
trenerutdanningen i skoleverket, nasjonalt og innen EU. Det betyr at 
NMF etter all sannsynlighet vil måtte tilpasse nye krav i nærmeste 
fremtid. 



 60 

8.3.1 Aktivitetsleder 

Årlig avholder NMF mer enn 30 aktivitetslederkurs der det utdannes mer 
enn 700 aktivitetsledere. Kurset er på 20 timer og gjennomføres over en 
helg. Kurset gir en innføring i:  
- Anlegg og banesikkerhet 
- Kjøretøyet og kjøreutstyr 
- Aktivitetslederrollen 
- NLR, treningsreglement og spesialreglement 
- NMF som organisasjon 
- Treningslære 
- Kjøreteknikk 
- Pedagogikk 
- Krisehåndtering 
- Skadebehandling 
- Integrering 
- NIFs barneidrettsbestemmelser 
 

8.3.2 Trener 1 

Trener 1 kurset er på 32 timer over 2 helger, en generell teoretisk og en 
med grenvis praksis. Kurset gir nødvendig kompetanse som trener på 
klubbnivå. Det legges særlig vekt på: 
- Verdier, etikk og holdninger 
- Treningspedagogikk 
- Treningslære (fysisk og mental) 
- Treningsplanlegging og testing 
- Grenspesifikk kjøreteknikk og taktikk. 

8.3.3 Trener 2 

Kurset er på 60 timer over 3 helger. Kandidaten skal i tillegg levere en 
prosjektoppgave før lisens utstedes. Trener 2 kurset bygger på trener 1 
kurset, men går dypere inn i stoffet og forbereder for trening på høyere 
nivå. 

8.3.4 Trener 3 

Fagplan for trener 3 kurs er på 90 timer over fem helger. Kurset krever 
praksis og innsats utover kurshelgene og vil ha karakter av et prosjekt 
der kandidatene i fellesskap må bidra til fremdrift og innhold. Kurset 
avholdes kun når et tilstrekkelig antall kandidater melder sin interesse og 
er landsdekkende. 
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8.3.5 Fora for videreutvikling av trenere 

NMF har kontraktsfestet på åremål en hovedtrener som blant annet har 
trenerveiledning og trenerutvikling som oppgave. Det bygges nå opp:  
- Et generelt, nettbasert trenerforum for trenere på trener 1 nivå og 

høyere 
- Et forum for erfaringsutveksling på trener 2 nivå med årlige 

samlinger og gjensidig hospitering 
- Veiledningstjeneste til alle trenerne som er knyttet opp til NMF Team 

og landslag. 

8.4 Utdanning av funksjonærer 

Langtidsplanen sier: 
”Alle grener skal ha et tilstrekkelig antall godt kvalifiserte 
funksjonærer for å kunne ivareta forbundets mål om kvalitet og 
kvantitet på arrangementer.” 

 
”Fair play”, rettferdighet, sikkerhet og verdiene nedfelt i langtidsplanen 
(glede, fellesskap helse og ærlighet) er bakgrunnen for at NMF utdanner 
og lisensierer funksjonærer. Funksjonærer lisensieres etter godkjent 
kursdeltakelse og må oppdateres på seminarer når tidsbegrensingen på 
lisensen utløper. Første gang en funksjonær lisensieres, må hun eller 
han bestå et 16 timers kurs. Lisensen er tidsbegrenset (vanligvis 3 år), 
og for å beholde lisensen må funksjonæren oppdateres ved å 
gjennomgå et seminar (vanligvis på 12 timer).  
 
Klubbene er ansvarlige for å ha et tilstrekkelig antall stevneledere, 
tekniske funksjonærer og jurypersoner i forhold til klubbens behov. 
Grenleder skal påse at grenen har et tilstrekkelig antall funksjonærer på 
alle nivåer til at sesongen kan avvikles tilfredsstillende. Grenleder har 
ansvar for å få frem et tilstrekkelig antall juryledere til at statusløp kan 
avvikles. Det kan ikke påregnes arrangert kurs utenom rulleringsplanen! 
 
For å dekke alle grener og regioner med kurs- og seminartilbud er det 
utarbeidet en rulleringsplan som kan fås ved henvendelse til sports- og 
utviklingskonsulenten.  

8.4.1 Stevneleder 

Kurset fører fram til lisensiering som stevneleder i den grenen kurset 
omhandler. Stevnelederkompetansen er nødvendig for å gå videre til jury 
lisensiering. 
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8.4.2 Jury B (inkl. dommer for noen grener)  

Grenleder/seksjon arrangerer Jury B kurs samtidig med jury A 
seminaret. I tillegg kan klubber og regioner bestille jury B kurs utenom 
oppdateringene. Dersom dette er utenfor rulleringsplanen, gjelder 
lisensen bare fram til nærmeste oppdateringsseminar på planen.   

8.4.3 Jury A (inkl. dommer for noen grener) 

Hver enkelt grenleder/seksjon arrangerer oppdatering for personer med 
jury A eller Jury B kompetansen i tråd med rulleringsplan for grenen.  

8.4.5 Juryleder 

NMF avholder jurylederkurs og seminar hvert tredje år. Grenleder tar ut 
personene i samarbeid med seksjonen. 

8.4.6 Tekniske funksjonærer, 

Kurset fører fram til lisensiering som teknisk kontrollant i den grenen 
kurset omhandler. Lisensen må oppdateres hvert 3. år. Lisens som 
teknisk kontrollant er nødvendig for kunne være ansvarlig teknisk 
kontrollant og foreta kontroll av kjøretøy i forbindelse med konkurranser. 

8.9.7 Internasjonale kurs og seminar 

Prinsippene og kostnadene knyttet opp til lisensiering av internasjonale 
funksjonærer varierer fra seksjon til seksjon, avhengig av praksis i de 
respektive internasjonale forbundene.  
 
Grenspesifikke kurs (f.eks. FIM Sporting Steward) skal dekkes av 
vedkommende gren som også er ansvarlig for å ha et tilstrekkelig antall 
funksjonærer i forhold til internasjonale arrangement.  
 
Utdanning av funksjonærer som kan tjenestegjøre i mange grener (f.eks. 
FIM Environmental officer) dekkes av utdanningsbudsjettet etter søknad 
til UTU. 
 

8.5 Krav til kurslærere 

For å sikre kvaliteten på NMFs kurs vedtok Tinget i 2005 at kurslærere 
skulle godkjennes av UTU, og våren 2006 fastsatte forbundsstyret 
kriterier for slik godkjenning. 
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Alle kurslærere må ha gjennomgått NMFs kurslærerkurs. Er personen 
kursholder eller har pedagogikk som yrke kan dette kravet fravikes. I en 
prøvetid kan kurslæreren sensureres eller intervjues dersom det er tvil 
om kvalifikasjonene. 
 
Kurslærer må kunne fremlegge plan og undervisningsmateriale for sine 
kurs. For å utvikle seg er det ønskelig at kurslærer holder minst to kurs i 
løpet av et år. Avholdte kurs skal evalueres av elevene på eget skjema. 
 
Kurslærere som hever honorar fra NMF må etablere eget firma eller 
foretak som fakturerer NMF etter gjeldende takster (se også 4.4.4 
Utbetaling av honorar for andre tjenester). 

8.6 Priser på kurs og seminar 

Utdanningen i NMF skal være selvfinansierende, dvs. at tilskudd fra NIF 
øremerket utdanning og inntektene fra kurs skal balansere opp mot 
totalutgiftene til kursavholdelse, administrasjon av kursvirksomheten, 
utvikling av kursinnhold og materiale etc. Kurs som avholdes ofte og 
med mange deltakere (f. eks aktivitetslederkurs) subsidierer kurs på 
høyere nivå med høyt timetall og lite elevgrunnlag (f. eks trener 2) som 
ellers ville blitt uoverkommelig dyre og dermed hemme 
kompetanseutviklingen i forbundet.  
  
Følgende priser for deltakeravgifter/kurspakker samt timesats for 
aktivitetslederkurs er vedtatt av forbundsstyret med virkning fra 1. mai 
2006: Kurspakker for klubber som arrangerer kurs selv har honorar til 
kurslærer inkludert i prisen. Prisene er basert på at en klubb som får 10 
deltagere går i balanse økonomisk. Ved flere deltakere får klubben et 
overskudd. 
 
Kurslengde 12 timer 16 timer 20 timer 32 timer 60 timer 
Deltakeravgift 1.050,- 1.350,- 1.650,- 3.400,- 5.600,- 
Kurspakke 7.500,- 11.000,- 13.500,- 28.000,- 36.000,- 
 
Det er utarbeidet egne retningslinjer for klubber som vil avholde kurs 
med kurslærer som ikke vil ta honorar. Utviklingskonsulenten kan gi 
ytterligere opplysninger ved henvendelse til forbundskontoret. 
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8.9. Klubbutvikling  

NMF har hittil vært med i et klubbutviklingsprogram sammen med fem 
andre forbund. Etter en pilotperiode utdanner NMF nå mer enn 20 
klubbguider som skal kunne gjennomføre dette programmet i de 
klubbene som ønsker det. Programmet støttes opp av en internettportal 
(klubbguiden.no) med nyttig stoff. Klubbutviklingen administreres sentralt 
i samarbeid med de regionalt ansatte. 
  
Fra 2008 er dette programmet integrert i ett bredere program kalt ”Idrett 
og ledelse” som eies av en del av særforbundene i NIF, deriblant NMF. 
Idrett og ledelse arbeider nå både med klubbutvikling, ledelsesutvikling 
og trenerutvikling. 
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9 Politikk og planer 

9.1 Forbundets Langtidsplan og planstruktur 

Forbundets Langtidsplan er grunnlaget for en styrt utvikling av idretten 
og forbundet. Det er dokumentet som sier hva det demokratiske flertallet 
vil og hvordan vi skal få det til. For å sikre en enhetlig drift av 
seksjonene, basert på Forbundstingets flertall, er det derfor viktig at 
underordnede organisasjonsledd følger opp med planer som tar 
utgangspunkt i forbundets langtidsplan og handlingsplan. Seksjonene, 
som etter organisasjonsendringen i praksis har større innflytelse over 
egen særidrett, er nå pålagt å utforme egne handlingsplaner. I løpet av 
historiens første seksjonsårsmøter i november 2008 ble det vedtatt 
handlingsplaner – basert på forbundets langtidsplan – i alle våre 4 
seksjoner. Klubbene og grener kan også bruke det samme oppsettet til å 
etablere egne utviklingsplaner. Det er tross alt bare klubbene som til 
syvende og sist kan virkeliggjøre de fleste målene i Langtidsplanen. 
 
Blir langtidsplanen liggende ulest og ubrukt mellom Forbundstingene vil 
NMF vingle ustøtt og sprikende inn i fremtiden. Bare gjennom å referere 
all handling og alle vedtak i alle organ til langtidsplan og 
handlingsplanenes prioriteringer, kan vi realisere den fremtiden vi selv 
har vedtatt. 
 
Langtidsplanen vedtas av forbundstinget i henhold til forbundets lover, § 
12, punkt 8, og løper fram til 2015. Planen inneholder en langsiktig del 
som omfatter to tingperioder  (2007-2015) og en kortsiktig del for 
nærmeste tingperiode (2007 – 2011). Den langsiktige delen omhandler 
hovedlinjene i form av forbundets visjon og generelle langsiktige mål. 
Den kortsiktige delen er forbundets handlingsplan, og konkretiserer mål 
og prioriterte tiltak innenfor de forskjellige virksomhetsområdene. 
 
Handlingsplanen er forbundstingets direktiv til forbundsstyret for hvordan 
forbundet skal drives i tingperioden, og vedtas sammen med et 
budsjettet som forteller hvilke økonomiske hovedrammer man forventer 
å ha, og hvordan disse bør prioriteres til de forskjellige  
virksomhetsområdene. 
 
Langtidsplanen gjelder fra det året som er påbegynt når den vedtas. 
Langsiktig del løper fram til tinget 8 år etter vedtak, men kan endres ved 
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neste Forbundsting. Kortsiktig del løper fram til neste ordinære 
forbundsting. 
 
Forbundets langtidsplan og handlingsplanen skal danne grunnlaget for 
seksjonenes årlige handlingsplaner. Grenene utarbeider årlige 
tiltaksplaner med budsjett på bakgrunn av seksjonens handlingsplan for 
perioden (se 11.1.6 Handlingsplan og 11.2.12 Tiltaksplan og budsjett). 
 

 
Figur 4: Planstruktur i NMF 

 

9.2 NIFs idrettspolitiske dokument 

Idrettstinget vedtar hvert fjerde år et idrettspolitisk dokument som skal 
tjene som rettesnor for hele idrettsbevegelsen på alle viktige områder. 
Her gis det konkrete rammer for idrettenes og særforbundenes 
virksomhet i perioden. I tillegg er det vedtatt prioriterte områder for 
idretten i perioden. Det er derfor viktig at besluttende organer i 
særforbundene gjør seg kjent med Idrettspolitisk Dokument og de 
føringene dette dokumentet legger på NMF og seksjonene.  
 
«En åpen og inkluderende idrett» er valgt som hovedmål for 
idrettspolitikken i perioden 2007– 2011. Dette målet utfordrer oss alle på 
en rekke grunnleggende forhold og sammenhenger som er viktige for 
norsk idrett, som integritet, likeverd, toleranse, forståelse og respekt. 
 
Følgende innsatsområder er prioritert: 

• Å sikre en langsiktige og forutsigbare økonomi på alle nivåer i 
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norsk idrett. 
• Økt satsing på kompetanseutvikling. 
• Å gjøre organisasjonen mer effektiv – skape mer aktivitet for 

hver krone. 
• Gjøre organisasjonen til en mer synlig og tydelig samfunnsaktør. 
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10 Prosjekter og rutiner på tvers av gren 

10.1 Prosjekter 

10.1.1 Integrering av funksjonshemmede 

Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI), som tradisjonelt har 
organisert idretten for funksjonshemmede, er nedlagt. De enkelte 
særforbundene skal nå selv ta ansvar for integrering av 
funksjonshemmede innen sine idretter. 
  
NMF har, etter en overgangsperiode, overtatt ansvaret for integrering 
innen motorsport fra 2006. NFI hadde ikke hatt motorsport på 
dagsorden, og tradisjonelt har motorsport heller ikke arbeidet spesifikt 
med integrering, hverken her i Norge eller internasjonalt. Det er 
fremdeles alt for få klubber med prosjekter eller tilbud til 
funksjonshemmede i NMF. Hverken nasjonalt eller internasjonalt finnes 
det i dag konkurransegrener innenfor motorsport spesielt for 
funksjonshemmede. 
 
For å utvikle dette feltet har NMF satt i verk et prosjekt med 
”ambassadørklubber” for å utvikle metodikk og høste erfaring som så 
kan spres til andre klubber. Alle klubber ble i 2005 invitert til å delta som 
ambassadørklubb, men få meldte sin interesse. I dag består dette 
prosjektet av 5 klubber som får tilskudd til å utvikle anlegg, skaffe utstyr 
og systematisere erfaring. Ambassadørklubbene utgjør ”ekspertgruppen” 
vår og møter et par ganger årlig for å utveksle erfaringer og bidra til å 
legge løpet videre. 
 
NMF får en øremerket sum fra NIF til dette arbeidet. Søknadsfristen på 
Integreringsmidlene er 30.1. For å få tilgang til midler må klubbene ha 
utarbeidet en plan for prosjektet og være villig til å inngå forpliktende i 
arbeidet som ambassadørklubb. 
 
Alle seksjonene i NMF har nå integreringsarbeid i handlingsplanene som 
ble vedtatt på åresmøtene i 2008.  

10.1.2 Jenteprosjektet 

NMF har som mål å fortsatt ligge i forkant internasjonalt med hensyn til 
kvinner og motorsport. Selv om noen grener har kvinnelige utøvere, har 
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få grener satset spesifikt på kvinneidretten. Motorsport er fremdeles en 
mannsdominert idrett der det kan være svært vanskelig å slå seg fram 
som utøver for kvinnene. For å støtte opp under jenter som satser mot 
toppen etablerte NMF i 2005 et treårig jenteprosjekt som nå er vedtatt 
videreført også for en ny 3 års periode. Prosjektet har to nivåer:  

o Unge jenter som vil ha en møteplass sammen med medsøstre 
samtidig som de lærer mer om idrett og satsing.  

o Mer erfarne som satser eller vil satse internasjonalt. 
Arbeidet består i samlinger der både idrettskunnskap, spesielle forhold 
ved det å være jente i motorsporten, treningsformer og idrettspsykologi 
er tema. Alle jentene coaches av NMFs hovedtrenertrener med råd, 
treningsdagbøker, treningsplaner osv. mellom samlingene. Det stilles 
krav til innsats og oppfølging av avtalt opplegg. 
 
Tanken er at jentene både skal få forbedret sitt idrettslige grunnlag og 
kunne motivere og inspirere hverandre til å stå løpet ut. Gjennom 
prosjektet håper NMF å få fram rollemodeller for andre jenter som 
kommer inn i motorsporten og å vise at det finnes en mulig 
idrettskarriere for jenter også innen motorsport.  
 

10.2 Toppidrett 

I tråd med langtidsplanen som ble vedtatt på Forbundstinget i 2003 (og 
videreført ved senere ting) har det vært et uttalt mål for NMF å legge til 
rette for en mer profesjonell toppidrettssatsning for å nå målet om flere 
medaljer i internasjonale mesterskap. Første skritt i den retningen var 
delingen av forbundskontoret i en administrasjonsavdeling og en 
sportsavdeling. Sportsavdelingen ble bemannet med idrettsfaglig 
kompetanse. Grenene har fremdeles ansvaret for egen idrett, også på 
toppnivå. Men på en rekke felter blir det ikke lenger gitt midler til grenens 
satsing uten at det er utarbeidet en plan og arbeidet er kvalitetssikret 
gjennom sportsavdelingen. 

10.2.1 Toppidrettsmidler og NMF Team 

Fra 2005 besluttet forbundsstyret å trekke midler ut av 
seksjonsbudsjettene og samle dem i en budsjettpost som forvaltes av 
Sportsavdelingen (”toppidrettsmidlene”). Midlene skal i hovedsak brukes 
til å delfinansiere kvalitativ, idrettsfaglig satsing på utvikling av utøvere 
frem mot høyt internasjonalt nivå. Siden midlene er svært begrenset, og 
for å stimulere kvaliteten, ble det lagt opp til at alle grener i NMF kan 
presentere sine prosjekter (satsningsteam), men de må konkurrere 
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innbyrdes om tildeling, og kun de faglig beste og mest troverdige 
prosjektene vil komme gjennom nåløyet og få tildelt tilstrekkelig med 
midler til at det kan arbeides med tilstrekkelig kvalitet, intensitet og 
kontinuitet.  
 
I 2008 har 6 av våre 17 grener etablert NMF team, de fleste med unge 
utøvere med mål om å nå toppen. Nærmere 40 utøvere inngår i slike 
team. 
 
Hvert team kontraktsfester trenere som honoreres etter et stipulert årlig 
timeforbruk og i forhold til kompetanse. 
 
Grener som enda ikke har kommet med i denne ordningen, og som har 
toppidrett og internasjonale resultater som mål i sine handlingsplaner, 
bør begynne å se på mulighetene til å utvikle prosjekter. 
Sportsavdelingen kan til en viss grad være behjelpelig i planfasen, men 
det anbefales at grenen knytter til seg ekstern idrettsfaglig kompetanse 
som kan være behjelpelig i planfasen dersom kompetansen ikke finnes i 
egne rekker. 
 

Alle NMF team utstyres med eget 
grenspesifikt logo etter felles mal og skal 
følge felles normer for profileringsklær (se 
eksempel til venstre) 
 
Alle NMF Team samles siste helg i oktober 
for utveksling av erfaringer og metoder og 
for å skape felles identitet, støtte og 

inspirasjon på tvers av grentilhørighet. 
 
I tillegg til de grenspesifikke utviklingsteamene er det også opprettet et 
”Eliteteam” på tvers av grenene. Dette teamet er for de av våre etablerte 
internasjonale medaljører som oppfyller Olympiatoppens definisjon av en 
toppidrettsutøver. Eliteteamet ledes av NMFs hovedtrener, som også 
fungerer som coach for de utøverne som har behov for det. 
 
Figur 5 viser flytskjema med detaljene i arbeidet med å få opp og drifte et 
NMF team: 

 
Figur 5 

Søknad om Toppidrettsmidler til Team Norway 
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10.2.2 Olympiatoppen og stipend 

Olympiatoppen (OLT) (se punkt 3.1.5) yter tjenester og tilskudd til 
særforbundenes toppidrettsarbeid. Olympiatoppen stiller visse 
kvalitetskrav til særforbundets arbeid med toppidrett for at forbundet skal 
få tilgang til alle tjenestene. NMFs arbeid med toppidrett de siste årene 
har også som siktemål å kvalifisere forbundet inn til et tettere samarbeid 
med Olympiatoppen. 
 
Olympiatoppen har en stipendordning for toppidrettsutøvere. Stipend (A-, 
B- og Utviklingsstipend) tildeles utøvere etter personlig søknad prioritert 
av særforbundet. I NMF er det sportsavdelingen som på høsten mottar 
stipendsøknader og prioriterer disse. Allerede her blir søknadene silt og 
kun de søknadene som vi antar har en sjanse til å nå opp videresendes 
til OLT. NMF sender 4-5 søknader videre hvert år. Søkere som får 
stipendsøknaden videresendt mottar automatisk halvt NMF-stipend (kr. 
15 0000) uavhengig av om de innvilges OLT stipend. Utøvere som 
kommer gjennom nåløyet i OLT tildeles automatisk helt NMF stipend (kr. 
30 000). NMF stipendene er en del av toppidrettsmidlene. De seneste 
årene har Ailo Gaup og Pål Anders Ullevålseter fått OLT B-stipend. 
 
Våre Team kan benytte noen tjenester ved OLT’s Toppidrettssenter ved 
Sognsvann i Oslo. Samlinger kan legges til Toppidrettssenteret. NMF 
disponerer ett antall gratis overnattingsdøgn pr. år. I tillegg kan det 
bestilles testtjenester og bruk av treningsfasilitetene under samling. 
Testing kan også bestilles utenom samlinger. Treningskort og deltakelse 
i basistrening ved OLT skal gå gjennom Hovedtrener. 

10.2.3 Forsvaret og verneplikt 

Forsvaret og NIF inngikk i 2005 en samarbeidsavtale for å støtte unge 
vernepliktige toppidrettsutøvere i idrettssatsingen. Det vil si at inntil 250 
toppidrettsutøvere årlig kan bli fritatt for førstegangstjeneste i Forsvaret. 
Utøverne vil da bli overført til vernepliktsreserven og får ikke innkalling i 
fredstid (frem til 28 år).  
 
Søknadsberettiget er de utøvere som har gjennomført sesjon og antas å 
kunne bli innkalt til førstegangstjeneste. NIF og Vernepliktsverket (VPV) 
vil i samarbeid avgjøre hvem som skal kunne gis slikt fritak. 
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Alle som ønsker fritak etter denne ordningen må sende sin søknad på 
fastsatt skjema direkte til nmf@nmfsport.no innen fristen 1. februar hvert 
år. 
 
Sportsavdelingen prioriterer deretter søknadene og sender disse innen 
15. februar til Olympiatoppen, som sammen med Vernepliksverket 
foretar utvelgelsen. 

10.3 Kongepokaler 

HM Kongens Pokal (HMKP, til daglig kalt ”kongepokalen) er kanskje den 
mest prestisjetunge premieringen innen norsk idrett. Pokalene blir hvert 
år gitt av HM Kongen til utdeling innenfor Norgesmesterskap for Seniorer 
(kvinner og menn). 
 
Det er strenge kriterier for å kunne utdele HMKP: 
NIF vil ikke tillate at HMKP deles ut i Norgesmesterskap med dårlig 
kvalitet og kvantitet. Det er særforbundenes ansvar å sørge for at dette 
ikke skjer. Det må delta minst 15 utøvere i individuelle øvelser for at et 
NM skal være berettiget til en Kongepokal. Det er H.M. Kongens 
forutsetning at Kongepokalen ikke kan stå over til neste år. Den må 
derfor, i de tilfeller hvor den ikke er utdelt i det kalenderåret den er 
innvilget, gis tilbake til NIF. 
 
 I brev til NMF datert 14.oktober 2004 presiserer NIF: 
 

”Idrettsforbundet ber særforbundene følge nøye opp de 
arrangementene hvor utdelingen av Kongepokalene finner sted. 
Spesielt gjelder det kravene til kvalitet og kvantitet. Dersom 
Idrettsforbundet finner det nødvendig vil misligholdelse overfor 
reglementet få konsekvenser for neste års tildeling av 
Kongepokaler.” 

 
Hvert år tildeles NMF pokaler etter søknad, og FS tar stilling til hvilke NM 
som skal tildeles pokal etter innstilling fra sportssjefen. Innenfor MC 
deles det bare ut pokal til kvinner det året samme gren har pokalen for 
menn (vedtak i FS 2004). 

10.4 Spillemidler til utstyr 

Hvert år bevilger Kultur og kirkedepartementet en sum penger til innkjøp 
av utstyr. som gjennom NIF og særforbundene skal fordeles til 
idrettsklubbene etter søknad. Søknadsprosessen foregår elektronisk via 
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Klubben Online.  Utlysning og søknadsfrist annonseres på NMFs 
nettsider. 
 
Spillemidlene til utstyr fordeles av administrasjonens ledergruppe etter 
fastlagte kriterier. For NMF sine klubber er følgende utstyr 
søknadsberettiget: 
 

- Rekrutteringskjøretøy Båtsport 
- Rekrutteringskjøretøy Motorsykkelsport 
- Rekrutteringskjøretøy Radiostyrt Motorsport 
- Rekrutteringskjøretøy Snøscootersport 
- Radiostyrte biler til utlån 
- Sikkerhetsutstyr - klubbpakke (2 hjelmer, 2 par støvler, 2 

ryggskinner, 2 par knebeskyttere) 
- Utstyr for å tilpasse kjøretøy til funksjonshemmede 
- Utstyr for å tilpasse RC-biler til funksjonshemmede 
- Rescuebåt/ sikringsbåt 
- Sikkerhetskjøretøy med slede/ tilhenger til snøscooter og ATV 

 
I forbindelse med forbundets miljøsatsing har forbundsstyret vedtatt at 
søknad om elektrisk drevne kjøretøy (spesielt til barneidrett) og andre 
miljøvennlige løsninger for idretten vil bli prioritert. 
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11 Rutiner og arbeid i seksjoner, grener og utvalg. 

 

11.1 Seksjonsstyret 

Se også 3.5 Seksjonsstyret 
Etter omorganiseringen er seksjonsstyret gitt større styringsrett over 
egen særidrett enn tidligere. På mange områder vil seksjonsstyret 
fungere som et særforbunds forbundsstyre. Dette setter økte krav til 
formalitet, forarbeid og dokumentasjon. Seksjonsstyret vil også måtte ta 
stilling til en rekke saker som tidligere formelt ble vedtatt i 
grenkomitéene. Dette setter økte krav til medlemmenes muligheter og 
vilje til å sette seg inn i saksområder som ligger utenfor deres egen gren. 
 
For å imøtekomme disse utfordringene iverksettes tre tiltak: 

• Hver seksjon vil ha en sekretær fra administrasjonen som har 
som oppgave å bistå med innkalling, agenda, sakspapirer og 
protokoll. 

• Hver seksjon vil ha en sportskonsulent ansvarlig for 
saksforberedelse, rådgiving og oppfølging av sportsrelaterte 
saker. 

• Alle saker (unntatt referatsaker, informasjonssaker og 
nødvendige saker til eventuelt) skal reises på fastsatt skjema 
med konkret forslag og begrunnelse (fulgt av eventuelle andre 
saksdokumenter), sendt seksjonens administrative sekretær 
minimum 10 dager før møtet. 

11.1.1 Seksjonsstyremøter 

Møtene holdes normalt som møter med oppmøte. Unntaksvis kan 
enkeltsaker som må avgjøres mellom ordinære møter avgjøres pr. 
telefon eller e-post. Det skal settes opp en møteplan ett stykke frem i tid. 
Møteplanen skal meldes inn til administrasjonen på nmf@nmfsport.no.  
 
Møtet ledes av seksjonsleder med en fra administrasjonen som 
protokollfører.  

11.1.2 Vedtak og protokoller 

Alle vedtak som fattes skal protokollføres, også vedtak som tas i mail- 
eller telefonmøte. Dersom vedtaket ikke fattes i nummerert møte, skal 
vedtaket refereres i neste møte og protokollføres i protokollen fra dette 
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møtet. Det understrekes at seksjonsleder ikke har anledning til å avgjøre 
saker på egenhånd dersom ikke saksområdet eller saksavgjørelse er 
delegert og delegeringen protokollført tidligere. Protokoll skal føres på 
fastsatt skjema, se  5.1.2 Journaler og åpne protokoller 
 
Det anbefales at seksjonsstyret får seg forelagt Journal fra 
grenledere/arbeidsgrupper til orientering og kommentarer som fast punkt 
på dagsorden ved hvert møte. Men saksframlegg til vedtak i 
seksjonsstyret skal uansett alltid reises på fastlagt skjema. 

11.1.3 Spesialreglementer 

Seksjonsstyret fatter endelig vedtak om spesialreglementet for sine 
grener. Slike saker skal alltid forelegges sportssjefen/juridisk konsulent til 
saksbehandling i god tid før møtet. Dette fremsendes på fastsatt 
saksforlagsskjema inne fristen. Helt nye spesialreglement i nye grener 
skal også avgjøres i seksjonsstyret, men deretter forelegges 
forbundsstyret for endelig godkjenning. I saker om spesialreglement der 
vedtak innfører nye grener/øvelser/klasser, eller der det dreier seg om 
innføring eller endring av statusklasser (NM og Norges Cup), skal 
innføringen/endringen av status eller gren/øvelse/ alltid være vedtatt i 
Forbundsstyret først. Se 11.2.3 Spesialreglementer. 

11.1.4 Nye grener, øvelser og klasser 

Seksjonsstyret skal forelegges spørsmål om å innføre nye grener eller 
øvelser. Dersom saken faller positivt ut i seksjonsstyret, må 
seksjonsstyret fremme saken videre for Forbundsstyret for vedtak. 
Forbundet må deretter søke NIF om godkjenning av ny gren. 
 
Seksjonsstyret kan avgjøre saker som omhandler innføring eller endring 
av klasser dersom dette ikke innebærer NM og Norges Cup 
(statusklasser).  

11.1.5 Statusløp 

I følge NLR er det kun Forbundsstyret som kan fatte beslutninger 
vedrørende innføring av status (NM og NC) i grener, øvelser og klasser. 
Seksjonen kan fatte rådgivende vedtak før saken fremlegges for FS. 

11.1.6 Handlingsplan 

I prinsippet kan det ikke tildeles midler til noe formål i vår organisasjon 
uten at det er forankret i en plan eller et dokumenterbart vedtak og er 
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dekket inn i budsjett og/eller detaljbudsjett for formålet. Handlingsplan og 
budsjett skal gå forut for tildeling. 
 
Forbundstinget vedtar en Langtidsplan som også inneholder forbundets 
Handlingsplan for kommende tingperiode. Seksjonene er pålagt å 
utarbeide en Handlingsplan basert på den tingvedtatte Handlingsplanen. 
Denne 2 årige handlingsplanen vedtas på seksjonsårsmøtet. Seksjonen 
skal så sørge for at hver grenleder utarbeider en egen tiltaksplan knyttet 
opp mot budsjett for sin(e) gren(er). (Se 9.1 Forbundets Langtidsplan). 
 
Seksjonsstyret har anledning til å kreve forslag til plan og budsjett 
forelagt for seksjonen før en gren tildeles midler. Det vil være i tråd med 
god organisasjonsskikk og forsvarlig forvaltning av idrettens midler. 
Tildeles det midler uten plan/budsjett, er det anledning til å fryse midlene 
inntil slik plan/budsjett foreligger. 

11.1.7 Budsjett og regnskap 

Seksjonsstyret får hvert år tildelt midler for drift av seksjonen, inkludert 
grenenes arbeid og særidrettens internasjonale arbeid. Seksjonsstyret 
utarbeider i forbindelse med årlig tildeling av midler en tiltaksplan med 
budsjett innenfor de rammene som er bevilget. Seksjonsleder er 
regnskapsansvarlig med unntak av grenbudsjettene, der 
regnskapsansvaret er delegert grenleder. Det anbefales imidlertid at 
seksjonsstyret får seg fremlagt økonomirapporter fra grenene, f. eks. 
Kvartalsvis, for å kunne ha oversikt over hvordan midler forvaltes i de 
enkelte grenene.  

11.1.8 Internasjonalt arbeid 

Hver seksjon har økonomisk ansvar for arbeidet i de internasjonale 
forbundene seksjonens idretter sorterer under. Seksjonens plan for 
internasjonalt arbeid skal forelegges Forbundsstyret til godkjenning hvert 
år. Forbundsstyret har vedtatt retningslinjer og prioriteringer for det 
internasjonale arbeidet gjennom flere FS vedtak, senest i FS møtet 
0042-07, sak 00438 ”Plan for internasjonal idrettspolitisk virksomhet”. 
Denne planen bygger på tilsvarende plan fra 2002 og fastslår følgende 
målsetting for forbundets internasjonale arbeid:  
”NMF vil prioritere å ha representasjon i internasjonale idrettspolitiske 
organer i de grener som er størst i norsk motorsport og i grener hvor 
Norge gjør seg spesielt sterkt gjeldende på sportslig toppnivå. 
Sportskommisjoner prioriteres fremfor ikke-sportslige utvalg og 
kommisjoner fordi det gir mer direkte idrettspolitisk innflytelse og mer 
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tilbake til de norske miljøene. I tillegg vil vi gå for topp-posisjoner som 
kan øke vår idrettspolitiske innflytelse. De norske representantene må ha 
høy kvalitet og kompetanse. Deres arbeid vurderes fortløpende.”  
 
Ellers legger dokumentet opp til strenge retningslinjer for rene 
representasjonsreiser uten verv ved Internasjonale arrangement. 
Dokumentet avslutter med følgende setning: ”Det er ikke akseptabelt at 
det ved slutten av et regnskapsår foretas ikke planlagte reiser med 
begrunnelse i at ”vi har penger igjen på budsjettet”. 
 
Alle internasjonale representanter skal avgi skriftlig rapport om sitt arbeid 
og relevante vedtak etter møter i internasjonale organisasjoner. 

11.1.9 Internett, PR og informasjon 

Seksjonen er ansvarlig for, i samarbeid med ansvarlig for forbundets 
nettsider, å legge ut og oppdatere informasjon på seksjonens nettsider 
på www.nmfsport.no  
 
Det er kun disse sidene som kan fungere som offisielt NMF organ for 
særidretten. 
 
Mer om seksjonens rettigheter og plikter vedrørende informasjon og 
media finner du i kapittel  
 
 

 
5.2 Internett og kapittel 5.3 Presse og media. 
 

11.2 Grenleder 

Se også 3.6 Grenleder og arbeidsgrupper 

11.2.1 Grenens organisering 

Den nye organisasjonsplanen og de vedtatte lovendringene har fjernet 
komitéene som organisasjonsledd i NMF og erstattet dette leddet med 
en Grenleder og dennes vara, valgt på seksjonsårsmøtet. Videre åpner 
loven for at seksjonen kan vedta opprettelse av Arbeidsgrupper som skal 
kunne løse/utføre spesifikke, avgrensede oppgaver innen grenen. Denne 
organisasjonsformen muliggjør en langt mer fleksibel organisering av 
grenens oppgaver, avhengig av grenens størrelse, egenart og behov. 



 79 

Samtidig vil det formelle vedtaksansvaret på en rekke områder bli 
liggende i seksjonen, selv om oppgavene er delegert grenen. 
Våre fire seksjoner, og de særidrettene de styrer, er så forskjellige at det 
vil være mest effektivt og rasjonelt å overlate den konkrete 
organiseringen og delegeringen av ansvar og oppgaver til 
seksjonsleddet selv. Det finnes ingen fasit på hva som vil vise seg best, 
og her må en forvente at det må skje endringer og tilpassninger etter 
hvert som hver enkelt seksjon vinner erfaring.  
 
I det følgende vil vi bruke ”Grenleder” som begrep, uavhengig om 
oppgaven utføres av Grenleder selv, vara for Grenleder eller en 
arbeidsgruppe. 

11.2.2 Vedtak og Journaler 

Alle vedtak (med vedtaksmyndighet delegert fra overordnet ledd) som 
fattes skal journalføres av Grenleder. Journalen skal også inneholde 
arbeid som er utført. Grenleder skal også journalføre arbeid, 
anbefalinger og beslutninger som er gjort i arbeidsgruppene. Det 
foreligger mal for journalføring. Det understrekes at Grenleder (evt. 
sammen med sin vara) har anledning til å avgjøre saker på egenhånd 
dersom saksområdet eller saksavgjørelse er delegert og delegeringen 
protokollført tidligere.  

11.2.3 Spesialreglementer 

Se også 7.4.4 Spesialreglementer 
Utarbeidelse, vedlikehold, oppdatering og endring av spesialreglementer 
er et grenansvar. Denne oppgaven kan utføres av Grenleder selv eller 
ved hjelp av en arbeidsgruppe. Normal prosedyre for endring av 
spesialreglementene og tekniske reglementer er at forslag fremmes for 
grenmøtet på Motorsportskonferansen (MSK). Grenmøtet foretar en 
rådgivende avstemning, hvoretter Grenleder fatter en beslutning om 
forslaget og forelegger det for Sportsavdelingen for kvalitetssikring 
(format, ordlyd og eventuell konflikt med overordnet reglement eller lov). 
Er det grønt lys her, legges endringsforslagforslaget fram for 
Seksjonsstyret for endelig vedtak. Helt påkrevde hasteforslag og 
endringer av sikkerhetsmessig betydning kan fremmes av Grenleder 
også i løpet av året. 
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Figur 6 
Flyskjema for reglementsendinger 
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arrangement innen fastsatt frist, og et forslag til terminliste legges frem 
for grenmøtet på MSK. Fristen for å publisere en nasjonal terminliste 
(statusløp og åpne nasjonale løp) er 15. januar (med unntak av 
vinteridretter). 
 
Regionale konkurranser og andre begrensede arrangement tilpasses 
den nasjonale terminlisten og publiseres sammen med denne 
elektronisk. Rutinene for dette kan variere fra gren til gren og avhenger 
også av hvor langt regionen har kommet i sitt arbeid. 

11.2.5 Tilleggsregler 

Grenleder er godkjenningsinstans for alle tilleggsregler og skal påse at 
disse er i tråd med reglementer og lisenser. Arrangør skal sende 
tilleggsreglene til Sportsavdelingen (på adressen nmf@nmfsport.no) 
innen tidsfristen. Sportsavdelingen kvalitetssikrer og videresender 
tilleggsregler med eventuelle kommentarer til Grenleder for godkjenning. 
Når godkjenning foreligger tildeler Sportskonsulenten 
arrangementsnummer. Godkjente tilleggsregler med 
arrangementsnummer sendes elektronisk til arrangør og grenleder og 
publiseres på internett. Fra 2007 er det innført et forsinkelsesgebyr for 
sent innsendte tilleggsregler. 
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Figur 7 
Flytskjema for tilleggsregler 
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11.2.6 Dispensasjoner 

Det er alt for mange forespørsler om diverse dispensasjoner fra oppsatte 
regler og rutiner, enten dette gjelder funksjonærkompetanse, 
aldersgrenser, barneidrettsbestemmelser eller medisinsk reglement. De 
fleste henvendelser kommer telefonisk og kun få dager før noe skal skje. 
Fra 2008 innskjerpes det at alle dispensasjonssøknader skal forelegges 
rette instans skriftlig og begrunnet. Grenleder eller seksjon har ikke 
anledning til å gi dispensasjoner, men kan høres i saken. 
 
Aldersdispensasjoner (kjøretøy og klasse) skal gis av lisensiert trener 
med påskrift fra klubb og med innsending av fastsatt skjema til 
Sportsavdelingen og Grenleder. Oppsatte retningslinjer må følges. 
Adersdispensasjoner som bryter med barneidrettbestemmelsenes 
grenser kan under ingen omstendigheter gis. 
 
Dispensasjon for lisenskrav til funksjonærer skal fremmes skriftlig, 
begrunnet og i god tid til nmf@nmfsport.no. Dersom en funksjonærlisens 
utløper uten at det arrangeres et oppdateringsseminar før man har bruk 
for kompetansen, kan kompetansen forlenges ut året uten at dette 
regnes som dispensasjon (som svært sjelden vil kunne innvilges). 
Søknad sendes nmf@nmfsport.no. 
 
Dispensasjon fra medisinsk reglement skal fremmes skriftlig og 
begrunnet til medisinsk utvalg. Bruk adressen nmf@nmfsport.no 
 
Dispensasjon fra barneidrettsbestemmelsene skal sendes 
nmf@nmfsport.no og vil bli forelagt Barneidrettsutvalget til uttalelse. 

11.2.7 Landslag og toppidrett 

Grenleder har ansvaret for landslag, landslagsrepresentasjon og 
utvikling av toppidretten innen egne grener. Det er egne rutiner for 
utviklingsteam og andre tiltak finansiert via Toppidrettsmidler (se 10.2.1 
Toppidrettsmidler og NMF Team). Utover det som kan delfinansieres 
innefor toppidrettsmidlene, er toppidretten i sin helhet finansiert over 
grenens eget budsjett (inklusive sponsorinntekter og annen ekstern 
finansiering som grenen innhenter selv). Se også 4.2 Regnskap og 
budsjett. 
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11.2.8 Internasjonale mesterskap i Norge 

Med få unntak er internasjonale mesterskap arrangert i Norge en avtale 
mellom NMF og det internasjonale forbundet NMF er et medlem, juridisk 
og sportslig. En seksjon eller en gren kan ta initiativ og arbeide frem et 
slikt arrangement, men det er NMF som helhet som står med ansvaret i 
forhold til det internasjonale forbundet som tildeler oss arrangementet. 
Derfor skal søknad om slike arrangement fremmes fra NMF, som igjen 
tildeler arrangementet til en arrangør.  
 
Sportssjefen og dennes sportskonsulenter er pålagt, på vegne av 
Generalsekretær og forbundsstyret, å kvalitetssikre og fremme slike 
søknader. Alle søknader om internasjonale mesterskap skal derfor 
saksbehandles i samarbeid med seksjon/Grenleder/arrangør. Søknad 
skal fremmes på fastlagt skjema til nmf@nmfsport.no i god tid før den 
internasjonale søknadsfristen. 

11.2.9 Startnummer 

Alle våre grener har forskjellig prinsipper og rutiner for tildeling av 
startnummer til utøvere. Det er Grenleder som er bestemmer prinsipp og 
rutiner, og det er også Grenleder som utøver startnummertildeling eller 
bærer kostnadene ved tildeling av startnummer. 

11.2.12 Tiltaksplan og budsjett 

I prinsippet kan det ikke tildeles midler til noe formål i vår organisasjon 
uten at det er forankret i en plan eller et dokumenterbart vedtak og er 
dekket inn i budsjett og/eller detaljbudsjett for formålet. Foreløpig 
Tiltaksplan og budsjett skal gå forut for tildeling. 
 
Forbundstinget vedtar en Langtidsplan som også inneholder forbundets 
Handlingsplan for kommende tingperiode. Seksjonene er pålagt å 
utarbeide en Handlingsplan basert på den tingvedtatte Handlingsplanen. 
Seksjonen skal så sørge for at hver gren utarbeider en egen Tiltaksplan 
med budsjett for sin(e) gren(er). (Se 9.1 Forbundets Langtidsplan). 
 

11.2.13 Regnskap og økonomistyring 

Det henvises i sin helhet til 4.2 Regnskap og budsjett. 
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11.2.14 Motorsportskonferansen 

Se også 3.7 Motorsportskonferansen (MSK) 
Grenleder er ansvarlig for forberedelse og gjennomføring av sitt 
grenmøte på den årlige Motorsportskonferansen i november. Gremøtets 
vedtak er kun rådgivende for Grenleder og alle overliggende 
organisasjonsledd. 
 
- Grenmøtet skal velge ordstyrer og referent(er). 
- Grenleder skal fremlegge siste års beretning for møtet. 
- Grenmøtet skal behandle innkomne forslag til endringer i 

Spesialreglementet. 
- Grenmøtet skal behandle andre innkomne forslag 
- Grenmøtet skal behandle planer for kommende sesong, inklusive 

toppidrett og landslag. 
- Grenmøtet skal behandle terminlisten for kommende sesong. 
- Grenmøtet kan foreslå kandidater til grenens arbeidsgrupper for 

behandling i seksjonsstyret. 

11.2.15 Arrangørkonferanser 

Å avholde en arrangørkonferanse er ikke lovpålagt, men grenene 
oppfordres til å arrangere en konferanse for årets arrangørklubber i god 
tid før sesongstart. Det anbefales at arrangører av Norgesmesterskap og 
Norges Cup gis møteplikt. 
 
En arrangørkonferanse kan bare fatte vedtak vedrørende avvikling og 
standarder for arrangementene. Konferansen kan IKKE vedta 
regelendringer, endringer i status for forskjellige klasser eller andre 
vedtak som skal fattes i demokratisk valgte organisasjonsledd eller i 
administrasjonen.  

11.2.16 Utdanning og funksjonærer 

Det er Grenleder som har ansvaret for å påse at grenen har et 
tilstrekkelig antall lisensierte funksjonærer til at det dekker behovet ved 
avvikling av aktiviteter nasjonalt og internasjonalt. Det er utarbeidet en 
rulleringsplan for avvikling av funksjonærkurs som skal sikre at alle 
grener i regioner er sikret ett tilstrekkelig utdannings- og 
oppdateringstilbud. Grenene skal sørge for å komme i takt med 
rulleringsplanen, og det vil bare unntaksvis vil bli avholdt kurs på utsiden 
av rulleringsplanen. Dispensasjoner for funksjonærer med utgått lisens 
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kan ikke påregnes (se 11.2.6 Dispensasjoner). Se også 8.4 Utdanning 
av funksjonærer. 
 
I tillegg har Grenleder et ansvar for å stimulere til at grenen har trenere 
på tilstrekkelig høyt nivå til at toppidrettsprosjekter, landslag og 
førerutvikling ellers kan arbeide med tilstrekkelig kvalitet i forhold til de 
målene grenen har satt seg. 

11.2.17 Resultatlister 

Grenleder er ansvarlig for å ha et system som sikrer at resultatlister fra 
statusløp umiddelbart videresendes elektronisk til NMF for publisering på 
forbundets nettsider og distribusjon til nasjonale media. Grenleder skal 
også sørge for at det føres sammenlagtlister forløpende for publisering 
på nettsidene. Se 5.2.3 Resultater. 

11.2.18 Internett, PR og informasjon 

Grenleder er ansvarlig for, i samarbeid med ansvarlig for forbundets 
nettsider, å legge ut og oppdatere informasjon på grenens nettsider på 
www.nmfsport.no.  
 
Det er kun disse sidene som kan fungere som offisielt NMF organ for 
grenen. 
 
Mer om grenenes rettigheter og plikter vedrørende informasjon og media 
finner du i kapittel 5.2 Internett og kapittel 5.3 Presse og media. 
 

11.3 Arbeidsgrupper 

Modellen med arbeidsgrupper åpner muligheten for å knytte til seg 
spesielt egnet, interessert og entusiastisk hjelp på avgrensede 
arbeidsområder uten at disse behøver å ta på seg hele belastningen 
som et komitéverv representerte. En arbeidsgruppe kan være permanent 
knyttet opp mot en oppgave (f.eks. reglement, toppidrett, rekruttering, 
tilleggsregler, anlegg, startnummer osv.) eller ha et tidsavgrenset 
oppdrag og løses opp når jobben er gjort (f. eks. Revisjon av teknisk 
reglement, forberedelse av MSK eller arrangørkonferanse, utarbeidelse 
av handlingsplan, etablering av jenteteam osv). Det er bare kreativiteten 
som begrenser. Alle miljøer har folk med spesiell kompetanse og 
interesse – og det er nettopp disse vi kan mobilisere uten at de skal påta 



 87 

seg store, belastende og kanskje for dem lite interessante oppgaver 
gjennom to år eller mer i en komité eller et styre.  
Erfarne folk som har sagt fra seg andre verv etter årelang tjeneste kan 
helt sikkert overtales til å gjøre en jobb der innsatsen ikke er 
overveldende og arbeidsfeltet midt i hjertet. 
 
Hvordan dette kommer til å se ut og brukes vil helt sikkert variere fra 
seksjon til seksjon og gren til gren. Her må veien bli til mens vi går. Men 
en arbeidsgruppe bør alltid ha et tydelig og klart avgrenset (skriftlig) 
mandat, sette seg mål for arbeidet og følges tett opp av Grenleder. 
 
Hittil har alt for få grener benyttet seg av arbeidsgrupper på en fleksibel 
og oppgaverettet måte, men henger fast i gammelt ”komitémønster”.  

11.4 Andre komitéer og utvalg 

11.4.1 Valgkomitéen 

Valgkomité for Forbundstinget velges på Forbundstinget. Valgkomitéen 
skal arbeide med å foreslå kandidater til valgbare poster foran hvert 
Forbundsting. Komitéen arbeider selvstendig og uavhengig, men kan få 
hjelp til nødvendig sekretærarbeid fra Administrasjonsavdelingen. 
 
Valgkomité for Seksjonsårsmøtet velges på Seksjonsårsmøtet. 
Valgkomitéen skal arbeide med å foreslå kandidater til valgbare poster 
foran hvert Årsmøte. Komitéen arbeider selvstendig og uavhengig, men 
kan få hjelp til nødvendig sekretærarbeid fra Administrasjonsavdelingen. 
 
 

11.4.2 Kontrollkomitéen 

Kontrollkomitéen velges på Forbundstinget. Kontrollkomitéens mandat er 
nedfelt i lovene i NMF og NIF. Utvalget får tilgang til alle dokumenter og 
regnskapsdetaljer ved henvendelse til NMFs administrasjon. Utvalget 
arbeider selvstendig og uavhengig, og arbeider gjennom hele 
tingperioden. Se også  4.1.1 Kontrollkomitéen. 

11.4.3 Appellutvalget 

Appellutvalget velges på Forbundstinget. Utvalget skal behandle 
appellsaker. Forbundsstyret har utarbeidet rutiner for behandling av 
appellsaker.  
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Saker for Appellutvalget følger saksbehandlingsreglene i NIFs lov 
kapittel 11. 

11.4.4 Domsutvalget  

Domsutvalget velges på Forbundstinget. Domsutvalget har dømmende 
myndighet i alle saker som omhandler grove brudd på 
motorsportreglementene, eller omhandles av og som er anmeldt etter 
NIFs straffebestemmelser i NIFs lov kapittel 11. Forbundsstyret har 
utarbeidet rutiner for behandling av saker for Domsutvalget.  
 
Saker for Domsutvalget følger saksbehandlingsreglene i NIFs lov kapittel 
11. 

11.4.5 Lovutvalget 

Lovutvalget skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om 
fortolkningsspørsmål som forbundsstyret ber om. Merk at lovutvalgets 
mandat begrenser seg til forbundsloven. De skal ikke fortolke 
reglementer utover spørsmål der det reises spørsmål om reglementene 
er i strid med forbundsloven. 

11.4.6 Medisinsk utvalg 

Medisinsk utvalg er et fast fagutvalg oppnevnt av Forbundsstyret med 
hjemmel i Medisinsk Reglement § 1.2.2: 
 
Medisinsk utvalg oppnevnes av Forbundsstyret. Minst to av 
medlemmene i utvalget skal ha autorisasjon som lege. Utvalget 
konstituerer seg selv, men leder skal være lege. Utvalget er forbundets 
faginstans i medisinske saker og skal høres i saker som berører 
medisinske spørsmål. Utvalget skal følge og foreslå endringer i dette 
reglementet. 
 
Utvalget arbeider både med medisinske spørsmål rundt utøveren 
(helsekrav, skader og skadestatistikk, doping) og den medisinske 
beredskapen ved trening og løp. 
 
Medisinsk utvalg er eneste instans i NMF som kan dispensere fra 
Medisinsk Reglement. Utvalget har en fast sekretær/kontaktperson i 
administrasjonen. 
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11.4.7 Barneidrettsutvalget 

Barneidrettsutvalget er et fagutvalg oppnevnt av Forbundsstyret for å 
rådgi Forbundsstyret i saker som omhandler barneidrett etter NIFs 
definisjon. Barneidrettsutvalgets mandat fra Forbundsstyret gir også 
utvalget i oppdrag å overvåke barneidretten i forbundet og å gi detaljerte 
retningslinjer for praksis. Barneidrettsutvalget skal videre arbeide for å 
fremme barns deltakelse i motorsporten gjennom de enkelte grenenes 
representanter i utvalget. 

11.4.8 Utdanningsutvalget 

Utdanningsutvalget har medlemmer med inngående kjennskap til 
idrettens utdanningssystem og/eller pedagogisk kompetanse, oppnevnt 
av Forbundsstyret. Utvalget utarbeider handlingsplan for forbundets 
utdanningsarbeid, kan fremme saker for Forbundsstyret og er 
Forbundsstyrets høringsinstans i utdanningsspørsmål. 
Utdanningsutvalget prioriterer og bevilger midler innenfor de økonomiske 
rammene som ligger i budsjettet.  

11.4.9 Miljøutvalget 

NMFs miljøutvalg har ikke vært aktivt de seneste årene. Med forbundets 
fornyede fokus på miljøspørsmål, vil forbundsstyret oppnevne et nytt 
utvalg med nytt mandat i løpet av 2009.  

11.4.10 Ungdomsutvalget 

Ungdomsutvalget ledes av den som er tingvalgt ungdomsrepresentant til 
Forbundsstyret med vararepresentanten som medlem. Hver seksjon kan 
velge ett medlem til utvalget. 
 
Ungdomsutvalget skal primært ivareta de unges interesser og fremme 
rekruttering av ungdom til verv og skolering i alle ledd. Ungdomsutvalget 
kan få knyttet opp en person i administrasjonen som kan være 
behjelpelig med tilrettelegging av arbeidet. 
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12 Miljø 

Motorsportens fremtid er nær knyttet opp til de store 
miljøspørsmålene globalt og lokalt: Global oppvarming som 
resultat av energiproduksjon basert på fossile kilder, truet natur- 
og artsmangfold, støyproblemer og luftforurensning. 
 
Samtidig har verden nådd ”peak oil” – punktet hvor vi forbruker 
mer olje enn det tilføres gjennom nye funn og ny utvinning. Det 
betyr at tilgangen på drivstoff basert på fossil olje (bensin og 
diesel) vil måtte reduseres drastisk hvis ikke oljereservene skal 
tømmes i løpet av de nærmeste 50 årene. 
 
Motorsporten er selvfølgelig en svært utsatt aktivitet dersom 
myndigheter vil begrense forurensning, CO2 utslipp, naturinngrep 
og lokal lydforurensning, samtidig som en ønsker å beholde 
oljereserver og bevare natur- og artsmangfold. 
 
I denne situasjonen må motorsporten globalt og lokalt tilpasse seg 
en ny virkelighet og helst ligge foran andre deler av samfunnet på 
dette området. Vi må være proaktive.  
 
Forbundsstyret har allerede vedtatt å fremme konkrete tiltak. 
 

12.1 Miljølogo 

Det er utarbeidet en grønn miljølogo til bruk i forbindelse med 
spesifikke miljøtiltak i forbundet. På den måten vil vi promotere 
forbundets miljøarbeid internt og eksternt. Bruken av denne 
logoen er forbeholdt medlemmer, organisasjonsledd eller tiltak 
som oppfyller spesielle kriterier som vil bli utarbeidet og vedtatt av 
forbundsstyret. 

12.2 Fornybar energi 

Det internasjonale motorsykkelforbundet (FIM) har åpnet for bruk 
av biodrivstoff (E10 og E85) i alle grener og klasser. Det er en 
viktig milepæl innen MC og Snøscooter. NMF har også tatt dette 
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inn i sitt tekniske reglement i disse seksjonene. I båtsporten 
gjøres det enkelte forsøk med fornybart drivstoff.  
 
Elektriske kjøretøy begynner å bli tilgjengelige, særlig i 
barneklassene. I mange av våre grener er elektriske motorer 
svært godt egnet – og vi forventer at internasjonale forbund i 
årene fremover kommer til å legge tilrette for at disse kjøretøyene 
kan inkorporeres i konkurranseprogrammene, enten som egne 
klasser eller i de allerede eksisterende klassene. 
 
NMF har vedtatt å prioritere elektriske kjøretøy ved tildeling av 
spillemidler til utstyr (se kap. 10.4) 

12.3 Miljøambassadører 

Forbundsstyret har også vedtatt at utøvere kan bli oppnevnt som 
miljøambassadører med rett til bruk av miljølogo - og med særlig 
promotering fra forbundet – dersom de går over til bruk av E85 
eller tilsvarende fornybare energikilder. 

12.4 Miljøsertifisering 

Forbundsstyret har vedtatt å miljøsertifisere administrasjonen. 
Samtidig har vi arrangement som er miljøsertifisert (Arendal GP) – 
og håper flere følger etter. Den første klubben i NMF har også 
oppnådd miljøsertifikat (Solør MC Klubb). Vi oppfordrer sterk 
organisasjonsledd og tiltak innen forbundet å miljøsertifisere. Det 
kan ha stor betydning for klubben eller arrangementets anseelse  
lokalt og i forhold til sponsorer. Miljøsertifiserte org.ledd og 
arrangement vil ha rett til å bruke miljølogo. 

12.5 Internasjonal påvirkning 

NMF vil gjennom sin internasjonale representasjon og medlemskap i 
internasjonale forbund fremme en mer miljøbevisst utvikling 
internasjonalt. Uten endring internasjonalt er det begrenset hva vi kan 
gjennomføre nasjonalt. Foreløpig har vi sportssjef Anders Minken med i 
en arbeidsgruppe for fornybar energi i FIM (motorsykkel og snøscooter). 
Samtidig har NMF vært sterkt involvert i FIMs strategiske planarbeid og 
fremmet miljømål på den måten. 
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Langtidsplan 2007 – 2015 
Vedtatt på tinget april 2007 

1 Innledning 

1.1 Forbundets formål  
Fundamentet for langtidsplanen finnes nedfelt i Forbundslovens § 2: 
 

Norges Motorsportforbunds formål er å organisere og legge til 
rette for organisert motorsportsaktivitet i Norges Idrettsforbund 
og Olympiske og Paralympiske Komité og fremme motorsport i 
Norge. NMF skal representere sine idrettsgrener internasjonalt. 
 
NMF skal ivareta sportsinteressene for båt, motorsykkel, 
radiostyrt motorsport og snøscooter. Forbundet skal ha 
helhetsansvar for sine grener. Det vil si for toppidrett, 
breddeidrett, barneidrett, ungdomsidrett og integrering. I tillegg 
skal NMF spille en aktiv rolle for å fremme trafikksikkerhet og 
sjøsikkerhet og ivareta organisert turkjøring. 
 
Arbeidet til NMF skal bygge på et positivt miljøengasjement. 
Motorsporten skal gå foran i teknologiutviklingen og fremme 
gode miljømessige løsninger i forhold til bl.a. drivstoff og støy. 
 
Forbundets arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet 
og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som 
idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 

1.2 Om langtidsplanen  
Langtidsplanen vedtas av forbundstinget i henhold til forbundets lover, § 
12, punkt 8, og løper fram til 2015. Planen inneholder en langsiktig del 
som omfatter to tingperioder (2007-2015) og en kortsiktig del for 
nærmeste tingperiode. Den langsiktige delen omhandler hovedlinjene i 
form av forbundets visjon og generelle langsiktige mål. Den kortsiktige 
delen er forbundets handlingsplan, og konkretiserer mål og prioriterte 
tiltak innenfor de forskjellige virksomhetsområdene.  
 
Handlingsplanen er forbundstingets direktiv til styret for hvordan 
forbundet skal drives i tingperioden, og vedtas sammen med budsjettet 
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som forteller hvilke økonomiske hovedrammer man forventer å ha, og 
hvordan disse bør benyttes innen de forskjellige virksomhetsområdene. 
 
Langtidsplanen gjelder fra det året som er påbegynt når den vedtas. 
Langsiktig del løper fram til tinget 8 år etter vedtak, men kan endres ved 
neste forbundsting. Kortsiktig del løper fram til neste ordinære 
forbundsting.  
 
Styret utarbeider et detaljert årsbudsjett ved oppstarten av hvert år. 
Budsjettet som vedtas i forbindelse med behandling av langtidsplanen 
skal ligge til grunn for utarbeidelsen av styrets årsbudsjetter. 
 
Forbundets langtidsplan og handlingsplanen skal danne grunnlaget for 
seksjonenes 2-årige handlingsplaner som vedtas på seksjonenes 
årsmøter. Grenene utarbeider årlige handlingsplaner med budsjett på 
bakgrunn av seksjonens handlingsplan for perioden. 

 

2 Langsiktig del: 2007-2015 

Visjon 
Motorsport og motoraktiviteter organisert av NMF har stor 
samfunnsmessig anerkjennelse og oppmerksomhet for sin viktige rolle i 
idretten på alle nivåer, uansett alder og funksjonsnivå.  

 
2.1 OVERORDNEDE MÅL 
NMF organiserer alle konkurranser og all trenings- og mosjonsaktivitet 
der motorsykler, motordrevne båter, snøscootere og radiostyrte biler 
brukes. 
 
Gjennom NMF, innenfor de rammebetingelsene som til en hver tid 
gjelder, tilrettelegge for at alle som ønsker det kan delta i motorsport og 
motoraktiviteter, uavhengig av rolle, nivå og mål.  
 
Organisasjonen bygger på frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 
 
Forbundets aktiviteter fremmer idrettsglede, fellesskap, helse og 
ærlighet. 
 
Gjennom godt idrettsarbeid og gode internasjonale resultater er NMF en 
viktig og synlig del av toppidretten i Norge. 
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Integrering av funksjonshemmede og forebyggende arbeid med barn og 
unge er en naturlig og viktig del av forbundets virksomhet. 

 
2.2 MÅL FOR VIRKSOMHETSOMRÅDENE 
2.2.1 Idrett og aktivitet 
Gjennom kompetanse og godt idrettsarbeid i forbundets klubber skal 
NMF få flere og bedre utøvere og ledere i alle grener.  
 
Motorsporten skal være en arena for glede og utvikling for barn og unge. 
Det skal derfor være et harmonisk forhold mellom økt aktivitet og økt 
kvalitet i idrettsarbeidet. 
 
Et profesjonelt arbeid med toppidrett og rekruttering inn mot toppidrett, 
basert på kunnskap og erfaringer i norsk idrett, skal sikre medaljer i 
internasjonale mesterskap. 
 
Forbundet skal fremme interessene og bedre tilbudet for de som ønsker 
å drive tur- og mosjonsaktivitet. 
 
2.2.2 Kompetanse 
Kurs og utdanning for utøvere, trenere, funksjonærer og ledere skal 
være tilgjengelig og ha høy kvalitet for å sikre god kompetanse og 
idrettskultur i alle ledd i organisasjonen. 
 
2.2.3 Anlegg 
Gjennom god systematisering, plan og god kompetanse på anlegg skal 
NMF kunne yte bistand til klubber, myndigheter og anleggseiere.  
 
Alle grener skal ha minst ett anlegg og/eller en arrangør som holder 
internasjonal standard. 
 
2.2.4 Miljø 
Alle anlegg skal tilfredsstille forbundets miljøbestemmelser og 
samfunnets krav. Våre baner skal anlegges og driftes på en måte som 
sikrer minst mulig naturinngrep, utslipp, forurensing og støy. 
 
Utøvere, funksjonærer og ledere skal ha kunnskap, holdninger og atferd 
som fremmer en bærekraftig utvikling av miljøet, lokalt og globalt. 
 
2.2.5 Organisasjon 
NMF skal bygge en organisasjon for fremtiden. 
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Forbundet skal organiseres for å gi motorsporten optimale 
rammebetingelser i Norge 
 
NMF skal fremme motorsporten gjennom en tilnærming til offentlige og 
private samarbeidspartnere og inngå samarbeid med andre 
organisasjoner der det er naturlig. 
 
NMF skal la så mye som mulig av inntektene tilfalle den aktive idretten. 
 
Klubbene skal stimuleres til utvikling slik at de blir best mulig rustet til å 
møte fremtidens krav til profesjonalitet og høy kompetanse.   
 
Gjennom 6 regioner med valgte styrer skal motorsportens interesser 
ivaretas regionalt i Norge. Regionene skal ha ansvar for å tilrettelegge 
for godt idrettsarbeid samarbeid mellom klubbene. Det skal utvikles 
regionale konkurransemodeller i grener hvor aktivitetsnivået gir grunnlag 
for det.  

 

3 Kortsiktig del: Handlingsplan  

3.1 Idrett og aktivitet 
NMF skal ha et kvalitativt godt og variert tilbud til utøvere i alle 
aldre og på alle nivåer. All idrettslig virksomhet skal være basert 
på idrettens verdier. I tingperioden skal NMF ha særlig fokus på å 
kvalitetssikre tilbudet til barn og unge og videreutvikle toppidretten 
i forbundet. 
 
3.1.1 Breddeidrett 

 
Klubber og regioner i NMF skal legge til rette for at alle utøvere har et 
tilbud om gode treningsmuligheter og arrangementer, tilpasset den 
enkeltes forutsetninger, ambisjoner og nivå. 

 
Prioriterte tiltak 

o Gjennom klubbutvikling og kompetanseheving i klubber og 
regioner skal klubbenes treningstilbud utvikles for å ivareta både 
glede, sikkerhet og nødvendig hjelp og veiledning til den enkelte. 
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o NMF skal legge til rette for at klubbene i de enkelte regionene 
skal kunne samarbeide rimelig og ubyråkratisk for å utvikle 
regionens løp og arrangementer både i antall, variasjon og 
kvalitet. 

3.1.2 Barneidrett 
NMFs tilbud til barn skal følge NIFs barneidrettsbestemmelser og ha 
glede, utvikling og allsidighet som rettesnor. Forbundet skal utvikle et 
tilbud til barn innenfor flere grener. Kvaliteten på barneidrettsarbeidet 
skal ha fokus i tingperioden. 

 

Prioriterte tiltak 

o Gjennom klubbutvikling og kompetanseheving i klubber og 
regioner skal klubbenes aktivitets- og treningstilbud til barn 
utvikles for å ivareta både glede, sikkerhet og nødvendig hjelp 
og veiledning til den enkelte. Gode aktivitetslederkurs vil danne 
grunnlaget for dette arbeidet. 

o Forankre barneidretten i alle relevante grener gjennom at hver 
gren har en kontaktperson for barneidretten. 

o Barneidrettsutvalget og administrasjonen skal arbeide med å få 
oversikt over egnede kjøretøy og egnet utstyr innenfor de 
enkelte grener, aldersklasser og ferdighetsnivå.  

o Videreutvikle egnede lisens- og sikkerhetskurs for barn og 
foresatte, blant annet i form av interaktive spill på nettet. 

o Holde et høyt nivå på informasjon om rammene for motorsport 
for barn til myndigheter, forhandlerleddet, foresatte og 
allmennheten for øvrig.  

3.1.3 Toppidrett 
I flere grener og alle seksjoner skal NMF ha utøvere som tar medaljer i 
internasjonale mesterskap. Utøvere og lag med mulighet for gode 
plasseringer i internasjonale mesterskap skal stimuleres til 
videreutvikling og gis gode rammebetingelser under mesterskap. Unge 
utøvere skal ha mulighet til å utvikle seg mot en fremtidig satsing på 
toppidrett.  

 

Prioriterte tiltak 
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o Gjennom et målrettet og profesjonalisert toppidrettsarbeid skal 
NMF arbeide for å få en formalisert samarbeidsavtale med 
Olympiatoppen og kvalifisere flere utøvere til 
toppidrettsstipendier. NMF skal arbeide inn mot idrettens 
organer for å bedre motorsportens situasjon i forhold til 
Olympiatoppen og toppidrett generelt. 

o Stimulere faglig og økonomisk til utvikling og drift av langsiktige 
og idrettsfaglig gode prosjekter for utvikling av unge utøvere som 
vil satse mot å etablere seg i toppen internasjonalt. 

o Etablering av godkjennings- og kvalitetssikringsrutiner for å 
forbedre arbeidet med landslag og landslagsrepresentasjon, 
herunder kontraktsfeste kompetente trenere på landslagsnivå i 
alle grener. 

o Satse videre på samarbeid med skoleverket for å gi unge 
utøvere i flere grener muligheter til å kombinere utdanning og 
idrett. 

o Arbeide for en stor grad av sponsorfinansiering av toppidretten. 

3.1.4 Integrering 
Videreføre ansvaret for integrering av funksjonshemmede innen 
forbundets idretter. Funksjonshemmede skal ha en naturlig plass i 
klubbenes idrettslige og sosiale virksomhet. 

 

Prioriterte tiltak 

o Erfaring, kompetanse og modeller for godt integreringsarbeid 
videreutvikles gjennom ”ambassadørklubber”, fordelt på 
forskjellige grener og regioner. 

o Sportsavdelingen skal stimulere, organisere og systematisere 
integreringsarbeidet og etablere et nettverk av klubber og 
interesserte. 

o Integrering skal være tema i forbundets utdanning av 
aktivitetsledere, trenere, stevneledere, juryledere og tillitsvalgte, 
og skal også være en del av forbundets arbeid med 
klubbutvikling. 

o Gjennom regionene og ambassadørklubbene skal 
sportsavdelingen koordinere integreringsarbeidet i motorsporten. 
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Det skal være kontinuerlig fokus på utvikling av tiltak og 
organisasjonsmodeller som stimulerer til godt integreringsarbeid. 

3.1.5 Kvinneidrett 
Norge skal beholde og videreutvikle sin posisjon som et foregangsland 
når det gjelder kvinner og motorsport, nasjonalt og internasjonalt.  

 

Prioriterte tiltak 

o Gjennom NMFs Kvinneprosjekt skal Sportsavdelingen bidra til å 
utvikle utøvere som ønsker å satse mot toppen og samtidig 
samle kunnskap og erfaring om hvordan vi kan arbeide bedre 
med kvinneidretten. Prosjektet evalueres i 2007 og videreføres i 
en ny treårs periode ut fra resultatet av evalueringen. 

o NMF skal tilstrebe etablering av egne kvinneklasser nasjonalt og 
statusklasser for kvinner internasjonalt. 

o I grener der dette er naturlig skal landslag/rekrutteringslag for 
kvinner likestilles med lag for herrer. 

o Gjennom internasjonalt arbeid skal NMF aktivt bidra til å fremme 
kvinnenes naturlige plass i motorsporten. 

3.1.6 Internasjonale mesterskap 
NMF skal tilrettelegge for at Norge arrangerer flere internasjonale 
mesterskap med høy kvalitet hvert år.  

 

Prioriterte tiltak 

o Arbeide gjennom forbundets internasjonale representasjon for å 
få internasjonale mesterskap lagt til Norge. 

o Alle grener skal utvikle anlegg og kompetanse tilpasset 
internasjonalt nivå og profesjonalisering av arrangementene. 

3.1.7 Stevner og arrangementer 
NMF skal ha et godt og variert arrangementstilbud i alle grener, både 
lokalt, regionalt og nasjonalt.  

 

Prioriterte tiltak 

o Gjennom regionssamarbeid skal det skapes ett bredere og mer 
variert tilbud av regionale og lokale arrangementer. 
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o Videreutvikle en elektronisk, nettbasert arrangementsmodul for 
terminlister, påmelding, resultater og rapportering. 

o Legge arrangementer til midlertidige arenaer i større sentra for å 
synliggjøre sporten. 

o Sportsavdelingen skal følge opp og systematisere erfaringer fra 
arrangementer gjennom sentral registrering av data fra 
stevnerapporter.  

3.1.8 Touring og fritidskjøring 
NMF skal ha fokus på bruk av motorkjøretøy i fritid og til rekreasjon med 
sikte på å redusere ulovlig bruk og fremme regulert og bærekraftig 
tilrettelegging. 

 

Prioriterte tiltak 

o NMF skal arbeide for kommunal selvråderett i spørsmål om 
motorferdsel i utmark og aktivt fremme utvikling av lokale 
forskrifter som regulerer arenaer for fritidsaktivitet med motor til 
lands og på vannet. 

o Fremme sikkerhet og miljø i forbindelse med rekreasjonskjøring 
gjennom kampanjer og fornuftig regulering. 

 

3.1.9 Antidoping 
Motorsporten skal være fri for doping. I klubbarbeid, utdanning, 
informasjonsvirksomhet og trening skal kunnskap og holdninger til juks 
og doping ha høy prioritet. 

 

Prioriterte tiltak 

o Gjennom samarbeid med Antidoping Norge skal NMF få flere 
dopingkontroller ved norske stevner og i alle grener. 

o Antidoping skal være en naturlig del av pensum innen kurs og 
utdanning, både for funksjonærer, aktivitetsledere og trenere. 

3.1.10 Motorsport i skolen 
Gjennom samarbeid med forskjellige skoleslag skal NMF bidra til at 
motorsport i større grad blir en del av skoletilbudet, både som prosjekter, 
spesialiserte linjevalg og utdanningstilbud kombinert med toppidrett. 
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Prioriterte tiltak 

o NMF skal arbeide for å opprettholde og videreutvikle 
motorsportslinja ved Norges Toppidrettsgymnas 

o Bidra til at utøvere som ønsker det får plass ved andre 
toppidrettstilbud i den videregående skolen. 

o Samarbeide nært med folkehøyskolen for motorsport i Valle 
kommune.  

o Videreutvikle systemet med skolelisens for prosjekter i 
grunnskolen og sosialpedagogiske tiltak. 

 

3.2 Utdanning og kompetanse 
NMF skal heve kompetansen i alle ledd i organisasjonen, tilpasset de 
behovene organisasjonen til en hver tid har. Det skal ligge en strategi og 
fastsatte planer til grunn for kurs og kompetanseutviklingen. Det skal 
legges spesiell vekt på klubbutvikling og kvalitet i funksjonær- og 
trenerutdanningen. 
 
 
3.2.1 Organisering av utdanningen 
All utdanning skal gjennomføres pedagogisk forsvarlig og gi et godt 
grunnlag for utøvelse av de funksjonene den sikter seg inn mot. Derfor 
skal kurslærere på alle nivå godkjennes av NMF og godtgjøres etter 
fastsatte regler. Kursing skal inngå i en sentralisert plan for å sikre et 
tilstrekkelig og oversiktlig tilbud i alle grener og i alle regioner. Regionale 
Aktivitetsutviklere skal ha en sentral rolle i tilrettelegging av utdanning og 
kompetanseheving. 

 

Prioriterte tiltak 

o NMF skal anvende idrettens nettbaserte kursmodul for 
terminliste, påmelding, rapportering og lisensiering. 

o Kursmateriell skal løpende oppdateres og foreligge tilgjengelig 
elektronisk.  

o Utdanningen i NMF skal driftes innen tilstrekkelige og 
forutsigbare økonomiske rammer for å sikre kvalitet og kapasitet. 

3.2.2 Trenerutdanning 
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Alle klubber skal ha et tilstrekkelig antall aktivitetsledere til å sikre et 
forvarlig tilbud til barn og unge. I tillegg er det et mål at de fleste klubber 
har klubbtrenere på trener 1 nivå eller høyere. Alle grener skal arbeide 
for å utviklere trenere på trener 2 nivå eller høyere. Alle trenere som 
kontraktsfestes på landslagsnivå skal minst ha kompetanse som trener 
2. NMF skal stimulere til idrettsfaglig utdanning på høyskolenivå. 

 

Prioriterte tiltak 

o De sentrale kursplanene skal tilrettelegge for et tilstrekkelig 
antall aktivitetslederkurs i alle regioner og rettet mot alle 
relevante grener. 

o Alle regioner skal ha et tilbud om minst ett eller flere trener 1 
kurs årlig. Seksjoner og grener som i dag ikke har utdannede 
trenere skal prioriteres. 

o Det skal hvert år avholdes ett eller flere trener 2 kurs. 

o Det skal gjennomføres minst ett trener 3 kurs i løpet av 
tingperioden.  

o Det skal etableres et tilbud om erfaringsutveksling, veiledning og 
utvikling av lisensierte trenere. 

3.2.3 Funksjonærutdanning 
Alle grener skal ha et tilstrekkelig antall godt kvalifiserte funksjonærer for 
å kunne ivareta forbundets mål om kvalitet og kvantitet på 
arrangementer. 
 
3.2.4 Lederutdanning 
Ledere og tillitsvalgte skal gis ett tilbud om utdanning i NMF for å få ett 
godt og helhetlig fundament å utøve sine funksjoner på. Tillitsvalgte på 
alle nivåer skal videre stimuleres til å nyttiggjøre seg idrettens 
lederutdanning. 

 

Prioriterte tiltak 

o Nye ledere og tillitsvalgte skal få en grundig innføring i idrettens 
organisasjon nasjonalt og internasjonalt. De skal også settes inn 
i NMFs lover, regelverk, organisasjon, rutiner og funksjonene i 
de forskjellige ledd. 

3.2.5 Klubbutvikling 
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Regionale Aktivitetsutviklere skal holde oppe et nettverk av 
klubbutviklere som skal gi klubber tilbud om klubbesøk med sikte på å 
hjelpe klubbene med informasjon, planer og målstyrte 
utviklingsprosesser. De skal også veilede klubbene og stimulere til 
kompetanseutvikling og kursing. 

 

Prioriterte tiltak 

o Videreutvikle ordningen med Regionale Aktivitetsutviklere som 
forbundets viktigste bindeledd ut mot de enkelte klubbene. 

o NMF skal bruke og delta aktivt i NIF prosjekter rettet mot 
klubbutvikling og derigjennom etablere klubbutviklere i alle 
regioner. 

 
 

3.3 Anlegg  
Etablere baner og anlegg for konkurranse, trening og aktivitet slik at 
utøvere på alle nivåer i alle grener har et område innenfor rimelig 
avstand. Alle grener skal ha minst ett anlegg og en arrangør som holder 
god standard for internasjonale mesterskap. Det skal foreligge en 
prioritert plan for anleggsutvikling. 
 
3.3.1 Administrasjon av anlegg 
NMF skal ha en anleggskonsulent med ansvar for forbundets 
anleggsplan, anleggsregistrering, utvikling av anleggskompetanse i 
organisasjonen og konsultativ bistand til klubber og anleggseiere. 

 

Prioriterte tiltak 

o Etablere en landsomfattende database der alle anlegg i alle 
grener er registrert med nødvendige detaljer og godkjenninger.  

o Videreutvikle nettverket av anleggskyndige utover landet som 
NMF skal bruke når klubber trenger bistand til å etablere eller få 
godkjent anlegg. Nettverket skal også utvikle NMF og hverandre 
på anleggskompetanse. 

o Videreutvikle anleggsplanen for å sikre at investeringer er 
behovstyrt og følger opp vedtatte prioriteringer. 
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o Aktivt arbeide for at nye grener gis tilgang til finansiering av 
anlegg gjennom tippemidler og annen offentlig støtte. 

3.3.2 Regionale hovedanlegg 
Sikre ACR som fremtidig regionalt hovedanlegg. Oppmuntre til etablering 
av hovedanlegg i de øvrige 4 regionene. 

 

Prioriterte tiltak 

o NMF skal bidra til at en finner fram til et økonomisk forsvarlig 
driftskonsept for ACR som også sikrer anlegget som arena for 
motorsport. 

o Arbeide videre med å vurdere anlegg som kan utvikles til 
regionale hovedanlegg for tre eller flere grener. 

o Arbeide for å avvikle forbundets eierskap i ACR Eiendom AS 

3.3.3 Klubb- og nærmiljøanlegg 
Styre utviklingen av klubb- og nærmiljøanlegg på en måte som sikrer 
treningsmuligheter i nærmiljøene og tilstrekkelig med konkurranseanlegg 
til å kunne sikre regionale løp og en god geografisk spredning av 
nasjonale arrangement. 

 

Prioriterte tiltak 

o I samarbeid med klubber og grener skal NMF ha en plan og 
bistå i utviklingen av konkurranseanlegg med geografisk 
spredning egnet for statusløp. 

o Ved å videreutvikle anleggsnettverket og gode planleggings- og 
godkjenningsrutiner skal NMF sikre at alle anlegg tilfredsstiller 
sikkerhetskravene og er egnet til de utøverne de er beregnet for.  

o Det skal legges særlig vekt på gode baner og anlegg tilpasset 
barneidretten. 

3.3.4 Innendørs helårsanlegg 
NMF skal stimulere til etablering av innendørs anlegg for aktivitet, trening 
og konkurranser i grener der dette er naturlig. 
 
 
3.4 Miljø 
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NMF skal ta ansvar for miljø og miljøproblemer knyttet til motorsporten 
enten det gjelder naturinngrep, anlegg, støy eller utslipp. I et nært 
samarbeid med lokale og sentrale organer skal vi finne gode og 
balanserte løsninger på miljøutfordringene som vi innser eksisterer 
innenfor vår idrett. 
 
3.4.1 Anlegg 
Ved å etablere et stadig bedre og lettere tilgjengelig tilbud til 
befolkningen vil NMF motarbeide ulovlig motorferdsel og få motoraktivitet 
inn i regulerte og lovlige former. 

 

Prioriterte tiltak 

o Arbeide for lover og reguleringer som gir muligheter for regulert 
og lovlig motorferdsel i utmark. Dette gjelder særlig løypenett for 
snøscooter og områder for vannjet. 

3.4.2 Støy 
Gjennom en god anleggsplan og kontroll av kjøretøy vil NMF redusere 
støyplager så langt det er mulig. 

 

Prioriterte tiltak 

o Ved etablering og oppgradering av anlegg skal plassering og 
støyreduserende tiltak sikre at støyplager ikke oppstår. 

o Spre kunnskap om støy og støyreduksjon i organisasjonen og 
bidra til gode holdninger hos utøvere og anleggseiere. 

o Samarbeide med myndighetene og være høringsinstans i 
spørsmål som angår støy. 

3.4.3 Utslipp, forurensing og forsøpling 
Treninger og arrangementer skal preges av en bevisst miljøprofil i tråd 
med NMF og internasjonale forbunds miljøregler. 

 

Prioriterte tiltak 

o Ha utslipp, forurensing og forsøpling som tema på 
arrangørkonferanser og ved kursing av funksjonærer for å sikre 
bruk av miljømatter i depotet, miljøvennlige vaskeplasser, 
søppeloppsamling osv. 



 105 

 
3.5 Markedsføring og informasjon 
 
Motorsporten skal være godt synlig i mediebildet. Våre idretter og 
fremste utøvere skal være alminnelig godt kjent blant folk flest. NMF skal 
ha gode og åpne kommunikasjons- og informasjonskanaler innad i 
organisasjonen. Intern kommunikasjon skal i størst mulig grad baseres 
på elektroniske medier. 
 
3.5.1 Markedsføring 
Massemedias kunnskap om og interesse for motorsport skal forsterkes 
ved økt innsats og bevissthet på dette feltet både sentralt, på arrangør- 
og klubbnivå og hos den enkelte utøver. 

 

Prioriterte tiltak 

o NMF skal arbeide aktivt for at aktuelle mesterskap blir vist på TV. 
Spesielt gjelder dette internasjonale mesterskap. Klubber som 
står som arrangør av slike løp skal få profesjonell hjelp i arbeidet 
med å inngå avtaler med TV-selskapene.  

o Administrasjonen skal ta aktiv del i å markedsføre internasjonale 
mesterskap på norsk jord. 

o Det skal utgis en årbok som skal benyttes aktivt ovenfor 
massemedia og potensielle samarbeidspartnere. 

3.5.2 Intern informasjon 
Intern informasjon skal være åpen, tilgjengelig og utfyllende. Alle ledd i 
organisasjonen er ansvarlig for både å oppsøke, lytte til og formidle 
informasjon, men det påhviler NMF sentralt et særlig ansvar for å 
tilrettelegge for informasjonsflyt og møteplasser for 
informasjonsutveksling.  

 

Prioriterte tiltak 

o Videreutvikle nettsidene som et sentralt kommunikasjonssenter 
der all nødvendig informasjon skal være tilgjengelig. Nettavisen 
videreføres.  

o E-post skal i størst mulig grad benyttes i kommunikasjonen 
mellom sentrale og ytre ledd i organisasjonen. Det skal vurderes 
å innføre CRM system for loggføring. 
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o Alle styrer, komiteer og utvalg skal referatføre møter og 
beslutninger, og referater fra alle organisasjonsledd skal i 
prinsippet være åpne og tilgjengelig på nettsidene. Der 
personsaker eller andre sensitive emner er behandlet vil referat 
kunne unndras offentlighet og bare foreligge i intern protokoll. 

 

3.6 Organisasjon 
NMF skal være en demokratisk og åpen organisasjon, i forkant av 
utfordringene og i stand til å løse oppgavene effektivt og målrettet. NMF 
skal være lojal mot idrettspolitiske føringer. NMF skal fortsatt være ett 
seksjonsinndelt fleridrettsforbund der seksjonene har totalansvar for sin 
idrett. En balansert vekst og utvidelse skal sikre høy kvalitet på både 
etablert og ny virksomhet. 

 
3.6.1 Idrettspolitiske føringer 
Organisasjonen skal delta aktivt i det idrettspolitiske arbeidet på alle 
nivåer. Forbundet skal følge opp idrettspolitiske vedtak i NIF og øvrige 
politiske og samfunnsmessige føringer. Samtidig skal forbundet aktivt 
påvirke idrettspolitiske vedtak til beste for utviklingen av idretten generelt 
og motorsporten spesielt. 

 

Prioriterte tiltak 

o En stigende andel av forbundets midler skal gå til den aktive 
idretten 

o Gjøre organisatoriske grep som berettiger forbundet til 
øremerkede midler avsatt til idrettspolitisk prioriterte områder. 

o Følge opp krav om kvinne- og ungdomsrepresentasjon i idretten. 

o Motorsporten i vårt forbund skal være fri for doping. Vi skal 
informere bedre, sørge for dopingkontroller på stevner og 
arbeide tett med Antidoping Norge. 

o Arbeide for økt generell forståelse for at idrett og rusmidler ikke 
hører sammen. Ha helt klare regler om rusfritt miljø i tilknytning til 
aktiviteter for ungdomsklassene, og etterleve restriktive regler for 
alle som er ledere ved internasjonale og nordiske mesterskap. 
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3.6.2 Organisasjonskultur 
NMF skal ha en organisasjonskultur som tar utgangspunkt i frivillighet, 
demokrati, lojalitet og likeverd. All aktivitet skal preges av idrettens 
verdigrunnlag: Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.  

 

Prioriterte tiltak 

o Verdiene som er nedfelt i § 1 i NMFs lover skal i lang større grad 
enn hittil tas med i utdanning av utøvere, trenere, funksjonærer 
og ledere og prege arbeidet fra klubbnivå til landslag. 

o Diskusjoner og uenighet om sak er flott. Personangrep bryter 
med vårt verdigrunnlag. 

3.6.3 Administrasjon 
Forbundets administrasjon skal arbeide for at de målene og tiltakene i 
denne handlingsplanen omhandler kan realiseres. Administrasjonen skal 
være et service- og kompetanseorgan overfor sentralt tillitsvalgte og 
medlemsklubbene med deres tillitsvalgte, funksjonærer og utøvere. 
Saker og saksområder skal også kunne behandles og avgjøres 
administrativt dersom Forbundsstyret finner dette formåltjenelig. 

 

Prioriterte tiltak 

o Forbundskontoret skal ha en akseptabel responstid på telefon, e-
poster og brev. 

o Sportsavdelingen skal kunne konsulteres og yte faglig bistand i 
spørsmål som gjelder sportslig utvikling i de enkelte grenene, 
inklusive planer og drift av for landslag og rekrutteringslag. 

o Sportsavdelingen skal kunne iverksette og styre prosjekter og 
saksområder som krever profesjonell fagkompetanse (for 
eksempel integrering, kvinneprosjekt, anlegg og vurdering av 
toppidrettsprosjekter) 

o Det skal utarbeides retningslinjer for oppgave- og 
ansvarsfordeling mellom administrasjon og tillitsvalgte, 
tilgjengelig i en ”Håndbok for tillitsvalgte” som skal være 
oppdatert og tilgjengelig på forbundets nettsider.. 

o Den enkeltes fagkompetanse skal utvikles innenfor det 
fagområdet den ansatte har.  
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o Grenledere, utvalg og seksjonsstyrer skal klarere pålegg om 
tidkrevende arbeidsoppgaver med den ansattes avdelingsleder 
eller generalsekretæren, slik at arbeidsoppgaver og tidsbruk kan 
prioriteres på en mest mulig hensiktsmessig måte. 

o Så langt det er mulig skal klubbmedlemmer og utøvere 
henvende seg til administrasjonen gjennom eller på vegne av sin 
klubb. 

3.6.4 Samarbeid 
NMF skal være åpen for samarbeid med andre organisasjoner og 
offentlige etater for å fremme motorsportens interesser. 

 

Prioriterte tiltak 

o NMF vil videreutvikle samarbeidet med Trygg Trafikk 
vedrørende trafikksikkerhet og barneidretten. 

o Motorsport er en velegnet aktivitet i forebyggende og 
behandlende ungdomsarbeid. Et nært samarbeid med instanser 
og etater kan være fruktbart for begge parter. 

o Etter innføring av skolelisens ligger forholdene til rette for et 
nærmere samarbeid med skoler og utdanningsinstitusjoner. 

3.6.5 Internasjonalt arbeid 
Delta aktivt i det internasjonale tillitsmannsarbeidet og følge opp 
styrevedtatt plan for internasjonalt idrettspolitisk arbeid. Søke økt 
innflytelse i de internasjonale organisasjonene NMF er medlem av.  

 

Prioriterte tiltak 

o Skape et forum for NMFs internasjonale representanter. 

o Internasjonale representanter har møte og talerett i 
organisasjonsledd som omfatter deres arbeidsfelt internasjonalt. 

o Internasjonale representanter skal rapportere skriftlig til NMF  

3.6.6 Økonomi 
Inntektene til forbundet skal i hovedsak komme fra statlige tilskudd, 
medlemsinntekter og kommersielle samarbeidspartnere. Driften skal 
være så effektiv som mulig bl.a. ved å utnytte mulighetene i 
datasystemer og elektroniske media slik at en større andel av inntektene 
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kan gå til den aktive idretten. Formålsbasert budsjettering og regnskap 
skal tilstrebes innenfor de rammene NIFs kontoplan setter. 

 

Prioriterte tiltak 

o Idrettens datasystem skal brukes til medlemsregistrering, 
rapportering og andre oppgaver. 

o All fast rapportering skal skje elektronisk (stevnerapporter, jury 
rapporter, etc.) 

o Styrer og utvalg skal redusere driftskostnadene ved å benytte 
telefon og elektroniske medier i sitt arbeid. 

o Det skal legges opp flere prosjekter i regnskapssystemet slik at en 
kan spore hvor pengene benyttes og bedre budsjettkontrollen. 

o Større investeringer vurderes aktivert i regnskapet. 

 

 

 

__________________________ 
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Lov for Norges Motorsportforbund (NMF) 
Vedtatt på forbudstinget 13. oktober 2001 – Endringer vedtatt på forbundsting 6. april 

2003, 10. april 2005, 29. april 2007 og ekstraordinært forbundsting 16. november 2007. 

 

§ 1 (Navn)  
Forbundets registrerte navn er: 
 
Norges Motorsportforbund 
Avdeling Norges Båtsportforbund – Båtseksjonen 
Avdeling Norges Motorsykkelforbund – Motorsykkelseksjonen 
Avdeling Norges Radiostyrt Motorsportforbund – Radiostyrt motorsportseksjonen 
Avdeling Norges Snøscooterforbund - Snøscooterseksjonen  
 
Fleridrettsforbund for båtsport, motorsykkelsport, radiostyrt motorsport og 
snsøcootersport. NMF er en sammenslutning mellom Norges Båtsportforbund, 
Norges Motorsykkelforbund, Norges RC bilforbund og Norges 
Snøscooterforbund. 
 
Forbundets navn på engelsk er: 
 
Norwegian Motorsport Federation 
Division Norwegian Powerboat Federation 
Division Norwegian Motorcycle Federation 
Division Norwegian Radio Controlled Motorsport Federation 
Division Norwegian Snowmobile Federation 
 

§ 2 (Formål) 
Norges Motorsportforbunds formål er å organisere og legge til rette for organisert 
motorsportaktivitet i Norges Idrettsforbund og Olympiske komite og fremme 
motorsport i Norge. NMF skal representere sine idrettsgrener internasjonalt. 
 
NMF skal ivareta sportsinteressene for båt, motorsykkel, radiostyrt motorsport og 
snøscooter. Forbundet skal ha helhetsansvar for sine grener. Det vil si for 
toppidrett, breddeidrett, barneidrett, ungdomsidrett og integrering. I tillegg skal 
NMF spille en aktiv rolle for å fremme trafikksikkerhet og sjøsikkerhet og ivareta 
organisert turkjøring. 
 
Arbeidet til NMF skal bygge på et positivt miljøengasjement. Motorsporten skal 
gå foran i teknologiutviklingen og fremme gode miljømessige løsninger i forhold 
til bl.a. drivstoff og støy. 
 
Forbundets arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All 
idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse 
og ærlighet. 
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§ 3 (Organisasjon) 
NMF er en sammenslutning av lag/klubber som organiserer motorsport i Norge 
og som er medlemmer av Norges Idrettsforbund og Olympiske komite (NIF). 
 
NMF er medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske komite og de 
internasjonale organisasjoner forbundsstyret bestemmer at NMF skal være 
medlem av. NMF vil være underlagt de til en hver tid gjeldene lover og 
bestemmelser for de organisasjoner forbundet er tilsluttet. 
 
Opptak av nye idrettsgrener i NMF må forelegges Idrettsstyret for godkjennelse. 
Idrettsstyret avgjør om den nye idretten faller inn under NIFs formål og oppfyller 
NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan særforbundet/fleridrettsforbundet 
fremme forslag om opptak av den nye idrettsgrenen på første ordinære 
idrettsting. 
 
Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 6, 11, 12, 13 og 14 gjelder for NMF uavhengig av 
hva som måtte stå i forbundet egen lov. 
 

§ 4 (Oppgaver og kompetanse) 
NMF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det 
imøtekommer de krav og utfordringer særidrettenes medlemmer, norsk idrett og 
internasjonal idrett stiller. 
 
NMF er den høyeste faglige myndighet innenfor sine idretter i Norge. Med faglig 
myndighet menes myndighet i saker som omfatter forbundets særidretter, med 
følgende unntak: 
 

a) Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere forbund i 
norsk idrett. 

b) Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for norsk 
idrett. 

c) Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til 
hinder for at NMF selv iverksetter kontrollrutiner. 

d) Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j. 
 
Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent av 
og underlagt kontroll av forbundet. 
 

§ 5 (Medlemskap) 
Alle klubber som organiserer motorsportgrener i NMF og er medlem av NIF har 
rett til å bli medlemmer i forbundet. Melding om medlemskap i forbundet sendes 
via idrettens regionale ledd. Utmelding av forbundet skjer på samme måte. 
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Alle klubber som er tilsluttet forbundet plikter å overholde NIFs og NMFs lover, 
sikkerhetsforskrifter, bestemmelser og vedtak. 
 
Alle klubber som er medlem av NMF må rapportere årlig til NMF og NIF etter 
nærmere angitte regler og innenfor fastsatt frist. 
 

§ 6 (Kontingent/avgifter) 
Forbundstinget fastsetter kontingent og klubbavgifter. 
 
Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på 
forbundstinget. Styret kan frata klubber som skylder kontingent/avgifter for mer 
enn ett år medlemskap i forbundet, og anbefale overfor NIF at klubben fratas 
medlemskapet i NIF. Reglene i NIFs lov § 10-2 gjelder tilsvarende. 
 
 

§ 7 (Tillitsvalgtes godtgjørelse) 
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt 
arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt 
kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste 
og godtgjøring etter forrige punktum skal fremgå av budsjett og regnskap. 
 

§ 8 (Inhabilitet) 
For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7. 
 

§ 9 (Straffesaker) 
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs 
straffebestemmelser) og NMFs straffereglement. 
 

§ 10 (Forbundstinget) 
Høyeste myndighet i NMF er forbundstinget som holdes hvert fjerde år innen 
utgangen av april måned. 
 
Forbundsstyret innkaller til forbundsting med minst 4 måneders varsel, direkte til 
de representasjonsberettigede organisasjonsledd. Ved innkalling skal det 
presiseres at delegasjoner skal sammensettes i henhold til NIFs lov § 2-4. 
Forslag som skal behandles på forbundstinget og påmelding av delegater må 
være sendt til forbundsstyret senest 2 måneder forbundstinget. Fullstendig 
saksliste med alle dokumenter, inkludert valgkomiteens innstilling må være 
utsendt minst 1 måned før forbundstinget. 
 
Forbundstinget er vedtaksført med det antall godkjente stemmer som møter. 
Ingen kan ha mer enn en stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 
 
På forbundstinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført 
på den utsendte sakslisten. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av 
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de godkjente stemmene krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse 
med vedtak om godkjenning av sakslise. 
 

§ 11 (Representasjon på forbundstinget) 
På forbundstinget møter med stemmerett: 
 

a) Forbundsstyret og seksjonsstyrene 
b) Delegater fra klubbene etter følgende skala: 

001 – 050 medlemmer  1 delegat 
051 – 100 medlemmer  2 delegater 
101 – 200 medlemmer  3 delegater 
201 - 300 medlemmer  4 delegater 
301 og flere medlemmer  5 delegater 

        c) 2 delegater fra hver av regionene 
 
Som beregningsgrunnlag benyttes idrettens oppgaver over medlemmer/aktive 
tilknyttet forbundets aktiviteter.  
 
Delegatene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller på 
medlemsmøte med dette valg kunngjort på saksliste, eller oppnevnt av styret 
etter fullmakt fra årsmøtet. 
 
Det benyttes reisefordeling basert på faktisk fremmøtte delegater. 
 
Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som 
ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: 
 

a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller utvalgs-
/komitemedlem dersom leder er forhindret fra å møte. 

b) Kontrollkomiteens medlemmer 
c) Revisor 
d) Valgkomiteen 

 

§ 12 (Ledelse av forbundstinget) 
Forbundstinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigent(ene) behøver ikke å være 
valgt(e) representant(er). 
 

§ 13 (Forbundstingets oppgaver) 
Forbundstinget skal: 
 

1. Godkjenne de fremmøtte delegatene og deres stemmerett. 
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent(er) og sekretær(er) samt 2 representanter til å 

underskrive protokollen. 
4. Behandle beretninger. 
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5. Behandle forbundets regnskap i revidert stand. 
6. Behandle innkomne forslag. 
7. Fastsette kontingenter og avgifter. 
8. Behandle langtidsplan og budsjett. 
9. Tilsette statsautorisert/registrert revisor til å revidere regnskapet. 
10. Velge: 

a) President 
b) Visepresident båtsport med personlig vararepresentant 
c) Visepresident motorsykkelsport med personlig 

vararepresentant 
d) Visepresident radiostyrt motorsport med personlig 

vararepresentant 
e) Visepresident snøscootersport med personlig vararepresentant 
f) Visepresident(er) fra gren(er) som hver for seg har mer enn 30 

% av den lisensierte utøvermassen med personlig(e) 
vararepresentant(er) 

g) Ungdomsrepresentant med personlig vararepresentant. 
h) 1. visepresident (presidentens stedfortreder) velges blant 

visepresidentene b-f. 
i) Kontrollkomite med leder og 2 medlemmer og 2 

varamedlemmer  
j) Domsutvalg med leder og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 
k) Appellutvalg med leder og 4 medlemmer med tilknyting til hver 

av forbundets særidretter/seksjoner og personlige 
varamedlemmer til disse. Appellutvalgets leder bør fortrinnsvis 
være jurist. 

l) Lovutvalg med leder og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 
m) Valgkomite med leder og 4 medlemmer med tilknytning til hver 

av forbundets særidretter/seksjoner og personlige 
varamedlemmer til disse. 

 
Styret og personlige vararepresentanter til styret velges enkeltvis. Medlemmer og 
varamedlemmer til utvalg og komiteer kan velges samlet. 
 
Ved valgene skal det være kandidater/representanter fra begge kjønn. 
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold i forhold til 
kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to 
representanter fra hvert kjønn. I råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 
medlemmer skal begge kjønn være representert. valg skjer etter bestemmelsene 
i NIFs lov § 2-11. 
 
Tillitsvalgt kan ikke samtidig være arbeidstaker innen samme organisasjonsledd, 
med mindre idrettsstyret gir dispensasjon. 
 

§ 14 (Stemmegivning på forbundstinget) 
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Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med 
alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke 
avgitt. 
 
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav 
om det. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere 
velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall 
forskjellige kandidater som det skal velges ved kommende avstemning. 
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, 
eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene 
anses som ikke avgitt. 
 
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av 
de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har 
oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved 
loddtrekning. 
 
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle for å anses valgt, 
ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av 
vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i 
første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. 
Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne 
avstemningen anses de valgt som har fått flest stemmer. er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
 

§ 15 (Ekstraordinært forbundsting) 
Ekstraordinært forbundsting innkalles av forbundsstyret med minst 14 dagers 
varsel etter: 
 

a) Vedtak av Idrettsstyret. 
b) Vedtak av forbundstinget. 
c) Vedtak av forbundsstyret. 
d) Krav fra de organisasjonsledd som på siste forbundsting representerte 

minst ! av de stemmeberettigede representanter. 
 
Ekstraordinært forbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket 
eller i kravet om innkalling av tinget. 
 

§ 16 (Forbundsstyret) 
Forbundet ledes og forpliktes av forbundsstyret som er forbundets høyeste 
myndighet mellom forbundstingene. 
 
Forbundsstyret består av president og visepresidenter for særidrettene samt 
eventuelle grener omfattet av § 13 f, valgt på forbundstinget. I tillegg består 
forbundsstyret av en valgt representant fra hver av forbundets 
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særidretter/seksjoner, valgt på seksjonsårsmøter for særidrettene. Det velges 
også personlige varamedlemmer for disse på seksjonsårsmøtene.  
 
Forbundsstyret skal: 
 

- Iverksette forbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak 
og bestemmelser. 

- Ha det overordnede ansvar for den daglige administrasjon og skal 
tilsette generalsekretær som daglig leder for administrasjonen. 

- Representere forbundet utad og utøve dens faglige myndighet. 
- Arbeide med saker som er nevnt i § 3. 
- Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra forbundstinget eller 

som forbundsstyret finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for 
disse. 

- Vedta budsjett og tildele midler til særidrettene/seksjonene. 
- Utarbeide beretning og legge frem revidert regnskap, samt tilrettelegge 

alle saker for forbundstinget. 
- Trekke opp strategiske og overordnede retningslinjer for forbundets og 

seksjonenes virksomhet 
- Vurdere og eventuelt fremme søknad om opptak i nye organisasjoner 

nasjonalt og internasjonalt, samt fremme forslag om representasjon i de 
organisasjoner forbundet er medlem av. 

- Fastsette greninndeling og klasseinndeling og eventuelt søke NIF om 
opptak av nye grener eller særidretter. 

- Behandle søknader om fritak fra idrettspolitiske verv på forbundsnivå og 
foreta nødvendige suppleringsvalg. 

 
Forbundsstyret kan oppnevne arbeidsutvalg blant sine medlemmer. 
 
Forbundsstyret skal holde møte når forbundspresidenten bestemmer det eller 
når et flertall av forbundsstyrets medlemmer forlanger det. 
 
Til forbundsstyrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt særforbunds 
styre når internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Representanten fra 
det internasjonale særforbunds styre møter med tale- og forslagsrett, men ikke 
stemmerett. 
 
Forbundsstyret kan oppnevne representanter til internasjonale møter og 
kongresser og foreslå aktuelle kandidater til internasjonale særforbunds styre og 
underliggende komiteer. I samråd med norsk medlem av internasjonalt styre, 
diskutere forbundets standpunkt i internasjonale idrettspolitiske saker. 
 
Forbundsstyret er vedtaksført når et flertall av forbundsstyrets medlemmer er til 
stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller 
møtelederens stemme dobbelt. 
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Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer har møterett med tale- og 
forslagsrett i alle underliggende organisasjonsledd. 

 
§ 17 (Seksjonsårsmøter) 
Seksjonsårsmøter avholdes hvert annet år for hver av forbundets særidretter 
innen utgangen av november måned. Seksjonsårsmøter holdes året etter og året 
før hvert ordinære forbundsting. 
 
Seksjonsstyret søker forbundsstyret om tid og sted for avholdelse av 
seksjonsårsmøte. Forbundsstyret godkjenner gjennomføringsplan for 
særidrettenes seksjonsårsmøter. 
 
Seksjonsstyret innkaller til seksjonsårsmøte med minst 2 måneders varsel, 
direkte til de representasjonsberettigede organisasjonsledd. Ved innkalling skal 
det presiseres at delegasjoner skal sammensettes i henhold til NIFs lov § 2-4. 
Forslag som skal behandles på seksjonsårsmøtet og påmelding av delegater må 
være sendt seksjonsstyret senest 4 uker før seksjonsårsmøtet. Fullstendig 
saksliste med alle dokumenter, inkludert valgkomiteens innstilling, må være 
utsendt minst 2 uker før seksjonsårsmøtet. 
 
Seksjonsårsmøtet er vedtaksført med det antall godkjente stemmer som møter. 
Ingen kan ha mer enn en stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 
 
Seksjonsårsmøtet kan ikke behandle saker som ikke er oppført på den utsendte 
sakslisten. Andre saker som det ligger innenfor seksjonsårsmøtets mandat å 
behandle og avgjøre kan tas opp når 2/3 av de godkjente stemmene krever det. 
Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av 
saksliste.  
 
Seksjonsårsmøtet behandler ikke lovsaker og kan ikke behandle spørsmål av 
overordnet organisatorisk karakter som tilknytning til internasjonale forbund, NIF 
og NMF. Behandling av idrettslige forhold og valg skal være seksjonsårsmøtets 
hovedoppgaver. 
 

§ 18 (Representasjon på seksjonsårsmøter) 
På seksjonsårsmøtet møter med stemmerett: 
 

a) Forbundsstyret 
b) Seksjonsstyret 
c) Delegater fra klubbene med aktivitet i respektiv særidrett, etter følgende 

skala: 
001 – 050 medlemmer  1 delegat 
051 – 100 medlemmer  2 delegater 
101 – 200 medlemmer  3 delegater 
201 – 300 medlemmer  4 delegater 
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301 og flere medlemmer  5 delegater 
       d) 1 representant fra hver av regionene. 

 
Som beregningsgrunnlag benyttes idrettens siste tilgjengelige oppgaver 
over medlemmer/aktive tilknyttet seksjonens aktiviteter.  
 
Delegatene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte 
eller på medlemsmøte med dette valg kunngjort på saksliste, eller 
oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet. 
 
Det kan benyttes reisefordeling basert på faktisk fremmøtte delegater. 
 
Forbundsstyret kan beslutte at andre kan møte med tale- og 
forslagsrett. 

 

§ 19 (Ledelse av seksjonsjonsårsmøtet) 
Seksjonsårmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirgenten(e) behøver 
ikke være valgt(e) representant(er). 

 

§ 20 (Seksjonsårsmøtets oppgaver) 
Seksjonsårsmøtet skal: 
 
- Godkjenne de fremmøtte delegatene og deres stemmerett. 
- Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 
- Velge dirigent(er) og sekretær(er) samt 2 representanter til å 

underskrive protokollen. 
- Behandle beretning for årsmøteperioden. 
- Behandle seksjonens regnskap. 
- Behandle innkomne forslag. 
- Behandle handlingsplan og budsjett. 
- Velge: 

a. Leder/seksjonens representant til forbundsstyret 
b. Nestleder/seksjonens vararepresentant til forbundsstyret 
c. 3 - 9 grenansvarlige seksjonsstyremedlemmer (maksimalt 

1 person pr. gren ved 3 eller flere grener). 
d. 3 – 9 personlige vararepresentanter for de grenansvarlige 

seksjonsstyremedlemmene 
e. Ungdomsrepresentant med vararepresentant 
f. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 2 

varamedlemmer 
 

§ 21 (Seksjonsstyrene) 
Seksjonsstyrene skal ha ansvar for utvikling og drift av sine respektive grener. 

 
Seksjonsstyret skal: 
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1. Iverksette vedtak og bestemmelser fastsatt av forbundsting, 

forbundsstyre, seksjonsårsmøte og overordnede 
idrettsmyndigheter. 

2. Arbeide med oppgaver delegert fra forbundsstyret. 
3. Oppnevne arbeidsgrupper etter behov for sine grener. Klubbene og 

medlemmene av seksjonsstyret kan fremme forslag på kandidater 
til slike sportslige arbeidsgrupper. Oppnevningsvedtak i 
seksjonsstyret forelegges forbundsstyret til orientering. 

4. Vedta seksjonsbudsjett basert på bevilget ramme fra forbundsstyret 
og tildele midler til seksjonens grener. 

5. Utarbeide beretning og legge frem regnskap samt tilrettelegge alle 
saker for seksjonsårsmøtet.  

 
Visepresidenten for seksjonen møter med tale- og forslagsrett i seksjonen. 
 

§ 22 (Motorsportkonferansen) 
Motorsportkonferanse avholdes innen utgangen av november hvert år. 
Forbundsstyret fastsetter hvilke oppgaver motorsportkonferansen skal ha. 
Beslutninger tatt på motorsportkonferansen har status som rådgivende for 
forbundsstyre, seksjoner og grener. Forbundsstyret kan dele 
motorsportkonferansen opp i separate seksjonsvise særidrettskonferanser som 
også kan holdes på ulike tidspunkt. Grenmøtene kan finne kandidater til 
arbeidsgrupper i grenene og foreslå disse overfor seksjonsstyret som 
medlemmer i arbeidsgrupper i grenene. 
 
Klubbene kan fritt melde på deltakere til motorsportkonferansen, men 
forbundsstyret kan sette begrensninger for deltakelse. Alle deltakere har tale- og 
forslagsrett i henhold til godkjent forretningsorden. Ved rådgivende avstemninger 
har klubber som er representert maksimalt 2 stemmer i hvert av grenmøtene. 
Regionstyrene kan ha maksimalt 1 stemme i hvert av grenmøtene. 
 
Forbundsstyret kan gi motorsportkonferansen i oppgave å velge medlemmer av 
grenkomiteer og eventuelle andre utvalg. Ved valg/avstemninger har klubber 
som er representert maksimalt 2 stemmer i hvert av grenmøtene. Fullmakter 
godkjennes ikke.  
 

§ 23 (Generalsekretæren) 
Generalsekretæren er leder for sekretariatet. Generalsekretæren er ansvarlig for 
alle administrative funksjoner innen NMF og utfører pålegg og setter i verk de 
vedtak som er truffet av forbundsstyret. For øvrig arbeider generalsekretæren 
etter instruks utarbeidet av forbundsstyret. 
 
Generalsekretæren eller den han bemyndiger har møterett med tale- og 
forslagsrett på forbundstinget, seksjonsårsmøter, motorsportkonferansen, 
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ledermøter, i forbundsstyre, og i alle styrer, komiteer, utvalg og arbeidsgrupper i 
hele organisasjonen. 
 

§ 24 (Utvalg og komiteer) 
Forbundets faste utvalg arbeider etter instruks og retningslinjer vedtatt av 
forbundsstyret. 
 

1. Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIF’s regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser. Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet 
i disse bestemmelser. Kontrollkomiteen skal sammen med den tilsatte 
revisor gjennomgå organisasjonens regnskaper etter at disse er revidert 
av revisor. Kontrollkomiteen møter så ofte det påkreves for å sikre et 
tilstrekkelig tilsyn. 

2. Valgkomiteen velges på forbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling 
fra forbundsstyret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på 
kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på forbundstinget. 

3. Lovutvalget skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om 
fortolkningsspørsmål som forbundsstyret forelegger. Lovutvalget kan 
også selv fremkomme med forslag. 

4. Doms- og appellutvalg arbeider i henhold til bestemmelsene i NIFs lover 
og er ikke underlagt de styrende organers instruksjonsmyndighet. 

 
Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 15 pkt. 4. 
 
Til fagkomiteers møter innkalles medlem av internasjonalt særidrettsforbunds 
tilsvarende komiteer. De møter med forslags- og talerett, men ikke stemmerett. 
 
På første forbundsstyremøte etter hvert ordinære forbundsting velges de 
fagutvalg som forbundsstyret anser formålstjenelig. President/presidentskap har 
møterett med tale- og forslagsrett i alle forbundets styrende organer. 
 

§ 25 (Regioner) 
NMF deles inn i seks regioner for å organisere samarbeid mellom klubbene om 
konkurranser og andre oppgaver for å ivareta motorsporten. 
 
De seks regionene er: 
 
NMF Region Innlandet 
NMF Region Midt Norge  
NMF Region Nord Norge   
NMF Region Sør Norge  
NMF Region Vest Norge  
NMF Region Øst Norge  
 
Regiongrensene skal i hovedsak følge fastlagte fylkesgrenser, men 
forbundsstyret kan vedta justeringer av grensene for motorsportregionene. 
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Regionenes formål er å arbeide for motorsportidrettenes utvikling innen regionen 
og fremme samarbeidet mellom klubbene. Den skal bistå sitt forbund i alle 
spørsmål som gjelder motorsportidrettene innen regionen. 
 
Forbundsstyret godkjenner lover for sine regioner basert på basislovnorm for 
særkretser/regioner utarbeidet av Idrettsstyret. Forbundsstyret skal videre søke 
Idrettsstyret om endelig godkjenning av regionlovene. 
 

§ 26 (Rettigheter til idrettsarrangement) 
For bestemmelser om rettigheter til idrettsarrangement gjelder NIFs lov § 14-1. 
 

§ 27 (Mediarettigheter) 
For bestemmelser om mediarettigheter gjelder NIF lov § 14-2. 
 

§ 28 (Bestemmelser om konkurranseforhold) 
Idrettsstyret og forbundsstyret i NMF kan nekte organisasjonsledd og medlem av 
organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende 
virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap eller samarbeid med andre 
organisasjoner. Nektelse krever saklig grunn 
 
NMF fastsetter konkurranseregler og regler om startberettigelse, jfr. NIFs lov § 
14-3. 
 

§ 29 (Baner og anlegg) 
NMF fastsetter regler for godkjenning av baner og anlegg. 
 
Baner og anlegg som eies/drives av medlemsklubber i NMF skal være forbeholdt 
aktiviteter/grener innenfor forbundet. Bruksendring for baner/anlegg krever 
behandling og skriftlig godkjenning av forbundet. 
 

§ 30 (Lovendring) 
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært 
forbundsting etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de 
avgitte stemmer. 
 
Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er 
godkjent. Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende 
organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med 
bestemmelsene i NIFs lov. 
 
Lovendringer gjort på Idrettstinget, som har konsekvenser for 
særforbundet/fleridrettsforbundet trer i kraft umiddelbart. 
 

§ 31 (Oppløsning) 
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Oppløsning av forbundet må først behandles på ordinært forbundsting. Blir 
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært forbundsting 3 
måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 
flertall. 
 
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av forbundet tilfaller forbundets eiendeler 
NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret. 
 
Sammenslutning med annet særforbund/fleridrettsforbund anses ikke som 
oppløsning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
 

  




