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 Vedta� av Idre�sstyret 16. november 2021. 

 LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER I NORGES RYTTERFORBUND 

 Vedta� av Forbundsstyret 15.12.2022 

 LOV FOR BUSKERUD RYTTERKRETS 

 Sist 170123 

 § 1  Formål 

 Særkretsens  formål  er  å  arbeide  for  av  ry�ersportens  utvikling  innen  kretsen,  og  å 
 fremme  samarbeidet  med  idre�slagene.  Kretsen  skal  bistå  Norges  Ry�erforbund 
 (here�er  «særforbundet»)  i  alle  spørsmål  som  gjelder  ry�ersporten  innen  kretsen. 
 Arbeidet  skal  preges  av  frivillighet,  demokra�,  lojalitet  og  likeverd.  All  idre�slig 
 ak�vitet skal bygge på grunnverdier som idre�sglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 § 2  Organisasjon 

 (1)  Særkretser oppre�es, sammenslås og oppløses av særforbundet, som også fastse�er 
 særkretsens grenser. 

 (2)  Særkretsen  består  av  alle  idre�slag  innen  særkretsens  grenser  som  er  medlem  av 
 særforbundet og Norges idre�sforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 

 (3)  Gjennom særforbundet er særkretsen et organisasjonsledd innen NIF. 

 (4)  For  regler  om  særkretsens  plikt  �l  å  overholde  NIF  og  særforbundets  regelverk  og 
 vedtak, gjelder  NIFs lov §§ 2-2  og  2-3. 

 § 3  Oppgaver 

 Særkretsen skal: 
 ●  Være organisasjonsmessig bindeledd mellom forbund og klubber 
 ●  S�mulere �l samarbeid mellom de idre�slag som �lhører Norges Ry�erforbund 
 ●  Drive  sportslig  organisering  og  utvikling,  f.eks.  stevnegodkjenning,  teknisk 

 personell, cuper og kretsmesterskap e.l. 
 ●  Tilre�elegge stevneak�viteter 
 ●  Tilre�elegge for utdanning av teknisk personell 
 ●  Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idre�sanlegg. 
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 § 4  Kon�ngent [og avgi�er] 

 (1)  Kon�ngenten fastse�es av særkrets�nget. 

 (2)  Konsekvenser  av  manglende  betaling  av  kon�ngent/avgi�er  innebærer  tap  av 
 møtere�, stemmere� osv.  på særkrets�nget. 

 § 5  Kjønnsfordeling 

 For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon �l 
 årsmøte/�ng i overordnet organisasjonsledd, gjelder  NIFs lov § 2-4  . 

 § 6  Regler om stemmere�, valgbarhet og forslagsre� mv. 

 For  regler  om  stemmere�,  valgbarhet  og  forslagsre�,  gjelder  §  12  og  NIFs  lov  §§  2-5  , 
 2-6  ,  2-7  . 

 § 7  Inhabilitet 

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

 § 8  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

 For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder  NIFs lov § 2-9  . 

 § 9  Refusjon av utgi�er og godtgjørelse 

 For regler om refusjon av utgi�er og godtgjørelse, gjelder  NIFs lov § 2-10  . 

 § 10  Regnskaps- og revisjon mv. 

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

 § 11  Særkrets�nget 

 (1)  Særkretsens høyeste myndighet er særkrets�nget, som avholdes innen utgangen av 
 mars. 

 (2)  Ordinært og ekstraordinært særkrets�ng gjennomføres i samsvar med denne lov og 
 NIFs lov §§ 2-15  ,  2-16  ,  2-17  ,  2-19  ,  2-20  . 
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 § 12  Møtere�, talere�, forslagsre� og stemmere� 

 (1)  Forslagsre� �l særkrets�nget: 
 a)  Styret 
 b)  Et representasjonsbere�get idre�slag 
 c)  Møtebere�get komité/utvalg, i saker som ligger innenfor si� arbeidsområde 

 (2)  Møtere�, talere�, forslagsre� og stemmere� på særkrets�nget: 
 a)  Styret 
 b)  Representanter fra idre�slagene e�er følgende skala: 

 Representasjon beregnes e�er medlemstall per 31.12 og meddeles 
 organisasjonen sam�dig med innkallingen �l særkrets�nget. 

 For representasjonsre� for idre�slag, gjelder  NIFs  lov § 10-3 (1)  . 

 Reiseutgi�sfordeling kan beny�es. 

 (3)  Møtere�, talere� og forslagsre� på særkrets�nget i saker som ligger innenfor 
 utvalget/komiteens arbeidsområde: 
 a)  Kontrollutvalgets medlemmer 
 b)  Valgkomiteens medlemmer 
 c)  Lederne  i  �ngvalgte  utvalg/komiteer,  eventuelt  nestleder  eller  medlem 

 dersom leder er forhindret fra å møte 

 (4)  Møtere� og talere� på særkrets�nget: 
 a)  Representant fra særforbundet og NIF 
 [b)  Engasjert revisor, i saker som ligger innenfor si� arbeidsområde.] 

 (5)  For  å  ha  stemmere�,  være  valgbar  �l  �ngvalgte  organer  og  kunne  velges/oppnevnes 
 som  representant  �l  �ng,  må  man  ha  fylt  15  år  i  løpet  av  kalenderåret,  vært  medlem 
 av  et  idre�slag  �lslu�et  særkretsen  i  minst  én  måned  og  ha  gjort  opp  sine 
 økonomiske forpliktelser �l idre�slaget. 

 (6)  En  person  kan  ikke  sam�dig  inneha  mer  enn  et  av  følgende  verv  i  særkretsen: 
 medlem  av  styret,  valgkomité,  kontrollutvalg,  lovutvalg,  revisor.  Person  med  slikt  verv 
 kan ikke møte på særkrets�nget som representant for et annet organisasjonsledd. 
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 § 13  Særkrets�ngets oppgaver 

 Særkrets�ngets oppgaver: 
 1.  Godkjenne de fremmø�e representantene 
 2.  Velge dirigent(er) 
 3.  Velge protokollfører(e) 
 4.  Velge to representanter �l å underskrive protokollen 
 5.  Godkjenne forretningsorden 
 6.  Godkjenne innkallingen 
 7.  Godkjenne saklisten 
 8.  Behandle beretning for særkretsen, herunder beretninger fra �ngvalgte 

 organer 
 9.  Behandle 

 a.  særkretsens regnskap 
 b.  styrets økonomiske beretning 
 c.  kontrollutvalgets beretning 
 d.  eventuell beretning fra engasjert revisor 

 10.  Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste 
 11.  Fastse�e kon�ngent. 
 12.  Behandle lang�dsplan og lang�dsbudsje�. 
 13.  Foreta følgende valg: 

 a.  Særkretsstyret med leder og nestleder, 4 styremedlemmer og 2 
 varamedlemmer 

 b.  Kontrollutvalg med leder, og 1 medlem og 1 varamedlem 
 c.  Representanter �l �ng og møter i de organisasjonsledd særkretsen har 

 representasjonsre� eller gi styret fullmakt �l å oppnevne representantene. 
 d.  Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

 Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. 
 Dere�er velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere 
 nestledere/varamedlemmer skal det velges 1. nestleder/varamedlem, 2. 
 nestleder/varamedlem osv. 

 14.  Beslu�e om det skal engasjeres revisor �l å revidere særkretsens regnskap. 

 For regler om stemmegivningen på særkrets�nget, gjelder  NIFs lov § 2-21  . 

 § 14  Særkretsens styre 

 Særkretsens styre skal: 
 ●  Være organisasjonsmessig bindeledd mellom forbund og klubber 
 ●  S�mulere �l samarbeid mellom de idre�slag som �lhører Norges Ry�erforbund 
 ●  Drive  sportslig  organisering  og  utvikling,  f.eks.  stevnegodkjenning,  teknisk 

 personell, cuper og kretsmesterskap e.l. 
 ●  Tilre�elegge stevneak�viteter 
 ●  Tilre�elegge for utdanning av teknisk personell 
 ●  Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idre�sanlegg. 
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 § 15  Kontrollutvalg, valgkomité [og øvrige �ngvalgte organer] 

 (1)  For regler om kontrollutvalget, gjelder  NIFs lov § 2-12 

 (2)  For regler om valgkomiteen, gjelder  NIFs lov § 2-18  . 

 § 16  Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff 

 For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff gjelder NIFs regelverk 
 (  NIFs lov kap. 11  ,  NIFs lov kap. 12  og  An�dopingregelverk  )  [og legg inn henvisning �l 
 ev. regelverk som gjelder for særforbundet/særkretsen]. 

 § 17  Avtaler og samarbeid mellom særkretsen og næringslivet 

 For  regler  om  avtaler  og  samarbeid  mellom  særkretsen  og  næringslivet,  gjelder  NIFs 
 lov kapi�el 13  [og eventuelt henvisning �l regelverk  gi� av særforbundet]. 

 § 18  Idre�ens markeds-, medie- og arrangementsre�gheter 

 For  regler  om  markeds-,  medie-  og  arrangementsre�gheter,  gjelder  NIFs  lov  kapi�el 
 14  [og eventuelt henvisning �l regelverk gi� av  særforbundet]. 

 § 19  Lovendring 

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

 § 20  Oppløsning 

 Særkretsen kan bare oppløses av særforbundet. Ved oppløsning eller annet opphør 
 av særkretsen �lfaller særkretsens overskytende midler e�er avvikling et formål 
 godkjent av særforbundet. 

 Side  5  av  5 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-12
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-18
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-11-alminnelige-disiplinarforfoyninger-sanksjoner-etter-sarforbundets-regelverk-og-straffebestemmelser/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-12-antidopingbestemmelser/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-13-avtaler-og-samarbeid-mellom-idrettens-organisasjonsledd-og-naringslivet/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-13-avtaler-og-samarbeid-mellom-idrettens-organisasjonsledd-og-naringslivet/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-14-idrettens-markeds-og-rettighetsbestemmelser/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-14-idrettens-markeds-og-rettighetsbestemmelser/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2

