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VEDTEKTER FOR NORSK LIGAFOTBALL 

- Vedtatt på stiftelsesmøtet fredag 12. april 2002 

- Endret på årsmøtet lørdag 20.mars 2010 

- Endret på årsmøtet 26. mars 2011 

- Endret på årsmøtet 7. mars 2015 

- Endret på ekstraordinært årsmøte 4. september 2016 

- Endret på årsmøtet 4 mars 2022 

 

 

PARAGRAF 1 – NAVN OG FORMÅL 

Foreningens navn er Norsk Ligafotball.  

Norsk Ligafotball er en interesserorganisasjon for klubbene i 2. og 3. divisjon i norsk 

herrefotball. Norsk Ligafotballs medlemsklubber er tilsluttet Norges Fotballforbund (NFF). 

Norsk Ligafotballs formål er å ivareta medlemsklubbenes felles interesser ved å bygge 

kompetanse og yte service innenfor virksomhetsområder som sport, organisasjon, marked, 

juss og økonomi. Norsk Ligafotball skal videre arbeide for å gi medlemsklubbene best mulige 

rammebetingelser. 

Norsk Ligafotballs arbeid skal skje i samarbeid med NFF og andre interesseforeninger.    

 

PARAGRAF 2 – MEDLEMMER 

Alle klubber som er kvalifisert til å delta i nivå 2. og 3.div i NFFs seriesystem for herrer blir 

automatisk medlem i Norsk Ligafotball.   

Lag som rykker ned fra 3. div eller opp fra 2. div kan fortsatt være medlem, dog ikke lenger 

enn to virksomhets år. 

  

PARAGRAF 3 – MEDLEMSKONTINGENT 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og skal betales senest innen forfall. En klubb 

som ikke har betalt medlemskontingent innen forfall, mister sine rettigheter i foreningen. I 

det øyeblikk medlemskontingenten er betalt, får klubben sine rettigheter tilbake. 

  

PARAGRAF 4 – VIRKSOMHETSÅRET 

Norsk Ligafotballs virksomhets år er lik regnskapsåret 1. januar til og med 31. desember. 
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PARAGRAF 5 – ÅRSMØTET 

Årsmøtet er Norsk Ligafotballs høyeste myndighet og avholdes innen utgangen av mars 

hvert år. Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene 

eventuelt på annen forsvarlig måte. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres 

tilgjengelige på Norsk Ligafotballs internettside eller på annen forsvarlig måte. Forslag som 

skal behandles på årsmøtet, må være sendt styret senest to uker før årsmøtet.  

Saksdokumentene, herunder blant annet årsberetning, regnskap, forslag til budsjett for 

kommende regnskapsår, innkomne forslag ledsaget av styrets innstilling, samt 

valgkomiteens forslag til valg, skal være medlemsklubbene i hende senest 7 dager før 

årsmøtet. 

Revisjonsberetningen legges frem på årsmøtet. 

Årsmøtet skal avvikles etter følgende dagsorden: 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene  

2. Godkjenning av innkallingen og sakslisten  

3. Valg av møteleder og sekretær 

4. Valg av to delegater til å underskrive møtets protokoll. 

5. Behandle styrets årsmelding 

6. Behandle styrets forslag til årsregnskap og balanse for siste regnskapsår 

7. Behandle revisors beretning 

8. Behandle innkomne forslag 

9. Behandle styrets forslag til budsjett for neste regnskapsår, herunder å fastsette 

medlemskontingent. 

10. Valg  

a. Valg av leder og nestleder i styret 

b. Valg av tre styremedlemmer og ett varamedlem 

c. Valg av valgkomite 

11. Valg av revisor 

 

På årsmøtet har hver klubb én stemme. Hver av styrets medlemmer har én stemme. 

Hver klubb kan være representert med to personer. 

Representanter fra nye medlemsklubber deltar i behandlingen av alle saker unntatt pkt. 5, 6 

og 7. 

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall godkjente stemmeberettigede representanter 

som møter. 
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Årsmøtet kan ikke behandle forslag om endring i disse 

vedtektene som ikke er oppført på den saklisten som er 

gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte 

stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten. 

 

PARAGRAF 6 – AVSTEMNINGSREGLER 

Med mindre annet er bestemt i disse vedtekten, skal et vedtak, for å være gyldig, være 

truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én 

stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke 

avgitt.  

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 

Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder 

flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke 

avgitt.  

Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer, foretas 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 varamedlem. 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 omvalg mellom de øvrige kandidater 

og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

 

 

PARAGRAF 7 – STYRE 

Norsk Ligafotball ledes og forpliktes av styret, som er Norsk Ligafotballs høyeste myndighet 

mellom årsmøtene.  

Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten og skal holde seg orientert om 

virksomhetens økonomiske stilling, og plikter å påse at Norsk Ligafotballs virksomhet, 

regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 

Styret skal bestå av fem medlemmer og ett varamedlem. Styret settes sammen av 

representanter fra medlemsklubbene i Norsk Ligafotball. Begge nivåer skal være 

representert i styret. Representanter fra medlemsklubber utenfor 2. og 3. divisjon kan velges 

for inntil 1 år av gangen. 
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Styrets medlemmer velges for inntil 2 år av gangen. 

Geografisk spredning og kjønnsbalanse skal vektlegges. 

Styret kan nedsette arbeidsgrupper. 

Styret er beslutningsdyktig når samtlige styremedlemmer er innkalt og et flertall av 

medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Blant de 

fremmøtte styremedlemmer skal enten styrets leder eller styrets nestleder være til stede. 

Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av 

styremedlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av 

sakens dokumenter samtidig til alle styremedlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte 

skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.  

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollene skal være tilgjengelige for Norsk 

Ligafotballs medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. 

De valgte styremedlemmene er personlig valgte, og skal sitte valgperioden ut, selv om den 

valgte tillitsperson egen klubbs medlemskap skulle opphøre. 

PARAGRAF 8 – INHABILITET 

(1) Et styremedlem eller ansatt i Norsk Ligafotball er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for 

en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a) når vedkommende selv er part i saken,  

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje 

eller i sidelinje så nær som søsken,  

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part, 

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller 

bedriftsforsamling for: 

1) et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, 

eller 

2) et selskap som er part i saken.  

Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 

svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 

avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller 

noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 

inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.  

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 

Norsk Ligafotball.  
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Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er 

åpenbart at vedkommendes tilknytning til saken eller 

partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke 

tilsier at vedkommende viker sete.  

Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse 

retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

Er det spørsmål om et styremedlem er inhabil treffes avgjørelsen av styret, uten at 

vedkommende styremedlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om 

inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et 

annet medlems habilitet, med mindre styret ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I 

sistnevnte tilfelle skal alle møtende styremedlemmer delta.  

Styremedlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende 

inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å 

møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.  

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part 

krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn 

til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til 

avgjørelse.  

Denne bestemmelsen gjelder ikke på ordinært eller ekstraordinært årsmøtet.  

 

PARAGRAF 9 – VALGKOMITE 

Valgkomite velges på årsmøtet for ett år av gangen etter innstilling fra styret. Den skal bestå 

av 4 medlemmer fra ulike medlemsklubber. Det skal være god geografisk spredning på 

valgkomiteen medlemmer. Årsmøtet velger ett av medlemmene som leder.  

 

PARAGRAF 10 – REVISOR 

Årsmøtet velger revisor. Revisor skal være registrert eller statsautorisert. 

 

PARAGRAF 11 – DAGLIG DRIFT 

Norsk Ligafotball ledes av styret, jf. § 7, og skal ansette daglig leder. 

Foreningen skal i det daglige arbeidet se til at tiltak som iverksettes ivaretar samtlige 

medlemsklubbers interesser. 

Styret kan engasjere styremedlemmer eller andre til å ivareta driftsfunksjoner og 

prosjektoppgaver etter behov innenfor budsjett. 
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PARAGRAF 12 – MEDLEMSMØTER OG LEDERMØTER 

På Norsk Ligafotballs medlemsmøter kan medlemsklubbene møte med to representanter. 

Styret kan om ønskelig innkalle til ledermøter, der alle medlemsklubber kan møte med en 

representant. Ledermøtet kan treffe beslutninger i alle saker som forelegges det av styret, 

og som ikke eksplisitt er lagt til årsmøtet i henhold til paragraf 5. 

Avstemningsreglene for ledermøtet og medlemsmøtet er de samme som nevnt i paragraf 6. 

Både medlemsmøter og ledermøter er beslutningsdyktige. Saker som skal besluttes i 

ledermøte og medlemsmøter skal på forhånd forelegges klubbene. 

Styret kan innkalle til andre typer møter enn nevnt over. Slike møter er ikke 

beslutningsdyktige. 

PARAGRAF 13 – EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret vedtar det, eller når minst en tredjedel av 

medlemsklubbene ønsker det. 

Ekstraordinært årsmøte innkalles med de samme frister som ordinært årsmøte jfr. paragraf 

5. 

Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om 

innkalling til årsmøtet. 

 

PARAGRAF 14 – VEDTEKTSENDRING 

Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter 

å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Endringene trer 

i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. 

 

PARAGRAF 15 – OPPLØSNING 

Ved eventuell oppløsning av Norsk Ligafotball skal eiendeler med fradrag av forpliktelser 

fordeles likt mellom medlemsklubbene. 

En eventuell oppløsning skal vedtas på et ordinært eller ekstraordinært og må vedtas med 

2/3 flertall.  

 


