Norges Bueskytterforbunds Ting 2022
Kommentarer/presisering fra Lovutvalget angående gjennomføring av valg.
Dato: 21.04.2022
Lovutvalget i Norges Bueskytterforbund har vært i dialog med NIFs juridiske sjef for avklaring
rundt valgbarhetsregler.
Generelt skal alternative «valgbarhetsordninger» (jfr.NIFs lov §2-5) godkjennes av
idrettsstyret før disse kan tre i kraft.
1. Valg forutsettes gjennomført uten at det tas hensyn til «8-årsregelen» da denne
begrensningen ikke er godkjent av idrettsstyret. Ref. NIF juridisk:
«Når det gjelder bestemmelsen i forbundets lov som begrenser valgperioden til
maksimalt 8 år, foreligger det ingen godkjenning fra Idrettsstyret. Det betyr at tinget,
inntil en ev. godkjenning foreligger, må se bort fra bestemmelsen ved valg av
styremedlemmer til forbundsstyret. Dette bør tinget bli gjort oppmerksom på, dersom
dette er en relevant problemstilling for noen av de kandidatene som foreslås til
styreverv.»
2. NIFs lov §2-5 (1) med kommentarer viser et eksempel på hvilke forhold som kan
godkjennes av idrettsstyret:
«Et særforbund kan ha ytterligere valgbarhetskrav i egen lov enn det som følger av
NIFs lov forutsatt at disse er godkjent av Idrettsstyret. Det kan f.eks. være et slikt
behov fordi det er krav fra et internasjonalt særforbund.»
Eksempelet viser til en ganske tungtveiende begrunnelse for å etablere andre
valgbarhetskriterier enn utgangspunktet i NIFs Lov, inklusive Lovnormer.
Lovutvalgets betraktning med utgangspunkt i NIFs Lov §2-5, inklusive kommentarer.
NBFs Ting er norsk bueskytings høyeste myndighet og består av representanter for hele
Bueskytteridretten. Disse representantene er valgt av egen klubb/region til å representere
medlemmenes interesser. Igjennom avstemming tilkjennegis disse standpunktene.
NIF har etablert et sett med lover som beskriver begrensninger og muligheter (valgbarhet,
ekstraordinære ting, habilitetskriterier osv.). Disse utgjør, sammen med valgkomiteen og
NBFs ting, et sett med «mekanismer» som regulerer hvordan idretten driftes.
Eksempel:
Dersom medlemmene er av en formening at en kandidat ikke er egnet, eller som sådan har
hatt en posisjon «for lenge», vil NBFs Ting ta stilling til dette igjennom avstemming.

Tilsvarende vil ting-forsamlingen også gjøre vurderinger om en klubb er overrepresentert.
Lovutvalgets spørsmål til Tinget er; om det virkelig er behov for ytterligere mekanismer i
form av detaljreguleringer i loven for å regulere valgbarhet, eller er eksisterende lovgivning
og Tinget som høyeste myndighet i stand til å håndtere dette til medlemmenes beste?
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