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SAK 1. Godkjenne de fremmøtte representantene 
 
Endelig liste over godkjente delegater fremstilles på skjerm for møtedeltagerne. 
 

SAK 2. Velge dirigent(er) 
 
Styrets forslag:  
Rune Hauger 
 

SAK 3. Velge protokollførere 
 
Styrets forslag:  
Lill Merethe Tjeldvoll og Sven Sødal 
 

SAK 4. Velge to representanter til å underskrive protokollen 
 
Forslag fremmes av styret på bakgrunn av fremmøtte delegater. 
 

SAK 5. Godkjenne innkallingen 
 
Styrets forslag:  
Innkallingen godkjennes 
 

SAK 6. Godkjenne sakslisten 
 
Styrets forslag:  
Sakslisten godkjennes 
 

SAK 7. Godkjenne forretningsorden 
 
Styrets forslag: 
 
Tinget ledes av valgt dirigent. Protokollen føres av valgte protokollførere. 
 
Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for 
innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i saklisten, settes taletiden til fem 
minutter første gang, og tre minutter andre og tredje gang. Representanter som forlanger ordet til 
forretningsorden, har ett minutt taletid. Dirigenten kan foreslå forkorting av taletid og sette strek 
for de inntegnede talere. 
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Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med organisasjonens og 
representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake – og nye forslag kan ikke settes 
fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker 
som står på saklisten. 
 
Tinget kan sette ned en redaksjonskomite i alle saker hvor det foreligger flere forslag. Mandatet til 
redaksjonskomiteen er å forsøke å skape et omforent forslag sammen med forslagsstillerne, som 
legges frem for votering på Tinget. Komiteen settes sammen av minimum to representanter fra 
forbundsstyret og representant fra forslagsstiller(e). Generalsekretæren er sekretær for komiteen. 
Det mest radikale forslaget skal voteres over først. 
 
Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak NIFs lov 
fastsetter. Blanke stemmer teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 
 
Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot. 
 
Forbundstinget gir det nye Forbundsstyret fullmakt til å godkjenne protokollen. 

 

SAK 8. Behandle beretninger for NJF 
 

Behandle Styrets årsberetning 2018 

NJF Årsrapport 2018, s. 7 
 

Behandle Styrets årsberetning 2019 

NJF Årsrapport 2019, s. 5 
 

Behandle beretninger for Kontrollkomité og Valgkomité 

Kontrollkomité – Styrets forslag: «Rapportene fra Kontrollkomiteen for 2018-2019 behandles 
under Sak 9 – Behandle NJFs regnskap i revidert stand.» 
 
Valgkomité – Styrets forslag: «Valgkomiteens innstilling behandles under Sak 14 – Valg.» 
 
NJFs årsrapporter er tilgjengelig digitalt på: 
http://www.judo.no/organisasjon/styret/arsrapporter/  
 
    

  

http://www.judo.no/organisasjon/styret/arsrapporter/
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SAK 9.  Behandle NJFs regnskap i revidert stand 
 

Behandle NJFs regnskap 2018 

NJF Årsrapport 2018, 
- Resultatregnskap, s. 20 
- Balanse, s. 21 
- Kontrollkomitéens beretning, s. 26 
- Revisjonsberetning, s. 27 

 

Behandle NJFs regnskap 2019 

NJF Årsrapport 2019, 
- Resultatregnskap, s. 19 
- Balanse, s. 20 
- Kontrollkomitéens beretning, s. 25 
- Revisjonsberetning, s. 26 

 

SAK 10. Behandle forslag og saker 
 
Det foreligger ingen saker til behandling. 
 

SAK 11. Fastsette kontingent  
 
Styrets forslag: 

Det er kun judoklubber og –grupper som er medlemmer i Norges Judoforbund. Det skal 
betales kontingent for medlemskap i Norges Judoforbund basert på klubbens størrelse. 
Klubbens størrelse fastsettes til antall aktive utøvere med en sum på kr. 250,- per aktive 
medlem i klubben. 
 
Definisjon og registrering gjennom NIF benyttes som utgangspunkt. Hvis 
administrasjonen mistenker underrapportering, vil det fastsettes en skjønnsmessig 
disiplinær forføyning (ref. NIFs lov §11-1) i tillegg til kontingenten. Denne kan påklages 
til styret. 
 
Definisjon på aktivt medlem følger av NIFs Forskrift om idrettens medlems- og 
organisasjonsregister, med utfyllende regler. 
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SAK 12. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 

Langtidsplan  

 
Strategidokument 2020-2026, Vedlegg 1. 
 
Styrets forslag:  

Tinget vedtar Strategidokument 2020-2026 og gir Styret mandat til å fordele ansvar og 
utarbeide de tiltak som er nødvendige for å nå målene. 
 

Langtidsbudsjett 

 
Langtidsbudsjett 2021-2022, Vedlegg 2. 
 
Styrets forslag:  

Tinget vedtar Langtidsbudsjett 2021-2022 og gir Styret mandat til å utarbeide årlige 
budsjetter for virksomheten. 

 

SAK 13. Engasjere revisor til å revidere NJFs regnskap. 
 
Styrets forslag:  
Styret gis fullmakt til å engasjere revisjonsselskapet Deloitte. 
 

SAK 14. Foreta valg 
 
Foreta følgende valg: 

- NJFs styre med President og Visepresident 

- 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 

- Kontrollutvalg med minst 2 medlemmer og minst 1 varamedlem. 

- Valgkomite med leder, minst 2 medlemmer og minst 1 varamedlem. 

- Representanter til ting og møter i de organisasjoner NJF er tilsluttet, eller gi styret 
fullmakt til å oppnevne representantene. 

 
President, visepresident og ledere i komiteer velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges 
samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det 
velges 1. varamedlem, 2. nestleder/varamedlem osv. 
 
Styret skal ha minst ett styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år. 
 
Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. skal begge kjønn være representert. 
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, 
dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to 
personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. 
Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 
 
Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov. 
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Valgkomiteens innstilling 

 
Forbundsstyret: 

President Jørgen Hillestad Namsos Judo Club 
Visepresident Jon Sommervold Ippon Judoklubb 
Medlem Svenja Rahn TSI - Judo 
Medlem Annette Møller Stavanger Judoklubb 
Medlem Michelle T. Harefallet Kinsa Judoklubb 
Vara Tone H.M. Johannessen Nidaros Judoklubb 
Vara Arnstein Brekke Haugesund Atletklubb 

 
Kontrollutvalg: 

Leder Hans Engebretsen BK - Judo 
Medlem Anne Hopstock Kragerø Judoklubb 
Medlem Jørn Terje Krekling Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb 
Vara Hanne Myrnes Bodø Judo Club 

 

Styrets innstilling  

 
Valgkomité: 

Leder Lars Sandnes Sande Sportsklubb 
Medlem Hege Aar Namsos Judo Club 
Medlem Viktor E. Hermansen Stavanger Judoklubb 
Vara Eirik Myrnes Bodø Judo Club 

 
 
 
Representant til ting og møter i de organisasjoner NJF er tilsluttet: 

«NJFs styre gis myndighet til å velge representanter til ting og møter i de 
organisasjoner NJF er tilsluttet.» 
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I – Langtidsplan 2020-2026 
 
 
 

VISJON:  
 

Alle skal med, og noen skal ta gull! 
 
Med det mener vi: 

- Norsk judo skal ha et miljø som kjennetegnes som inkluderende og raust, der 

alle føler seg velkomne. 

- Norsk Judo skal ha en kultur og et system for toppidrett som skaper prestasjoner på 

høyt internasjonalt nivå. 

 

VIRKSOMHETSIDÉ: 

Norges Judoforbund jobber etter følgende formål: 

- Å fremme judoidretten i Norge, arbeide for dens utbredelse og utvikling, ivareta dens 
interesser og anseelse, og representere idretten internasjonalt. 

 
 

VERDIER: 
NJF ønsker å skille mellom det vi kaller aktivitetsverdier og organisasjonsverdier. Dette for å få 
jobbe etter organisasjonsverdier som er hensiktsmessig ut ifra situasjonen i dagens Judo Norge.  
Aktivitetsverdiene er basert på tidløse verdier som gjelder for det som skal skje på og rundt 
matta. NJFs aktivitetsverdier tar utgangspunkt i Kodokans judoverdier.  
 

Organisasjonsverdier: Åpen-Entusiastisk-Frampå 
Med organisasjonsverdier mener vi hvordan tillitsvalgte, foreldre, utøvere, dommere og trenere 
skal opptre slik at vi som organisasjon oppleves som profesjonell og attraktiv.  
 
Åpen 
- Vi skal ta imot nye personer til Judoen på en god måte. Organisasjonen og klubbene skal være transparente 
ovenfor sine medlemmer. Det skal være lett å holde seg informert om stort og smått. Dette sammen med stor 
takhøyde og evnen til å skille mellom sak- og personkonflikter skal sette oss i stand til å ha åpne og gode 
diskusjoner i organisasjonen. 
 
Entusiastisk 
- Vi skal vise glede over å være en del av judofamilien. Vi skal evne å skape entusiasme omkring vår idrett 
gjennom å fortelle den gode historien om Norsk judo. Vi skal kunne selge sporten ovenfor andre ved å fremheve 
fordeler som: Du kan begynne med judo uavhengig av alder, det er en rimelig idrett, vi hilser og takker ved hver 
økt, verdiene fra judoen tas med på andre arenaer i livet, du kan trene i alle judoklubber i Norge m.m. 
 
Frempå 
- Vi skal være nysgjerrig og søkene etter ny kunnskap. Vi skal tørre å gjøre feil og prøve nye ting. Dette for å lære 
og bli enda bedre som organisasjon. Vi skal søke beste og neste praksis hos andre og ta dette i bruk. Vi er opptatt 
av å lytte på andre, og vi er til stede på arenaer der vi kan forbedre kunnskapen vår og dele erfaringer med andre 
på tvers av klubber og regioner. 
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Aktivitetsverdier: Respekt-Ærlighet-Felleskap-Mot 
Aktivitetsverdier skal gjenspeiles på og rundt judomatta, både på trening og i kamp. Disse 
verdiene er spesielt viktige for trenere og utøvere. 
 
Respekt 
- Med respekt mener vi gjensidig respekt. Folk skal behandles på en god måte uavhengig av beltegrad eller rolle i 
klubben. Utøvere skal lytte til trener, og trener skal lytte til utøver. Sammen skal klubben sørge for at regler og 
kutymer i treningslokalet blir ivaretatt. Utøvere og trenere skal respektere dommeres avgjørelse, selv om man ikke 
er enig.  
 
Ærlighet 
- Vi ønsker at folk som driver med judo opplever at de kan være seg selv når de deltar i aktiviteten. Derfor er det 
viktig at vi er ærlige med hverandre og sier ting som det er, slik at vi kan møte utfordringer tidlig og før det blir 
problemer eller konflikter. Utøvere og trenere skal opptre som forbilder for andre utøvere. 
 
Fellesskap 
- Alle skal kunne føle seg som en del av judofamilien uavhengig av forskjeller og ulikheter. Selv om judo er en 
individuell idrett, skal vi dyrke felleskapet gjennom felles treninger og møteplasser. Vi skal se til at alle blir 
inkludert i dette fellesskapet.  
 
Mot 
- Vi skal tørre å utfordre oss selv og hverandre i søken etter å bli enda flinkere utøvere og trenere. Vi skal være 
åpne for nye måter å tenke og trene judo på, og vi skal tørre å gå for våre personlige mål. 
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VIRKSOMHETSBESKRIVELSE 
 
Norges Judoforbund har følgende hovedoppgaver, definert av Norges Idrettsforbund og NJFs 
øverste organ forbundstinget: 

Toppidrett og prestasjonsrettet 
talentutvikling 

Organisasjons- og 
kompetanseutvikling 

Barne-, ungdoms- 
og breddeidrett 

Arrangementer og 
aktivitetsadministrasjon 

Rammevilkår og 
samfunnskontakt 

Administrasjon 
og ledelse 

 
Forbundsstyret har engasjert en generalsekretær som er ansvarlig for å iverksette styrets vedtak, 
og forestå daglig ledelse av organisasjonen, herunder ansette personer i tråd med vedtatte 
budsjetter og planer, og håndtere forbundets økonomi og øvrige forpliktelser. 
 
Administrasjonen er plassert på Ullevål Stadion i Oslo, samlokalisert med øvrig norsk idrett. 
 
Administrasjon og ledelse  
Oppgave: Administrasjonen skal fungere i 
henhold til overordnede organisasjonsledds 
krav og medlemmenes forventinger. 
 
Rammevilkår og samfunnskontakt  
Oppgave: Drive informasjonsarbeid og 
samfunnskontakt basert på judoens verdier, 
og sikre gode rammevilkår for idretten. 
 
Arrangementer og 
aktivitetsadministrasjon 
Oppgave: Arrangere gode nasjonale stevner, 
og sikre god informasjon både i forkant og 
etterkant av arrangementene. 
 

Organisasjons- og kompetanseutvikling 
Oppgave: Sikre et utdanningstilbud som 
dekker det judospesifikke behovet for den 
enkelte, og gir klubbene mulighet til 
utvikling.  
 
Barne-, ungdoms- og breddeidrett 
Oppgave: Hjelpe klubbene med å etablere 
og tilby aktivitet av høy kvalitet for barn, 
ungdom og voksne. 
 
Toppidrett og prestasjonsrettet 
talentutvikling 
Oppgave: Drifte landslagene og legge til 
rette for talentutvikling i alle deler av landet. 

 
 

 
LANDTIDSMÅL 
 
NJF har som mål at Judo skal være Norges største kampsportgren i 2030. Strategiområdene vi 
har valgt for perioden er sett i lys av dette langtidsmålet. 

 

STRATEGIOMRÅDER 
 
NJF ønsker å jobbe målrettet med tre områder i denne strategiperioden. Disse områdene er: 
Klubb, Treneren og Treningstalenter.  

 

 



 

STRATEGIOMRÅDE 
 

Klubb 
 
 
Dagens situasjon:  
Vi har per i dag ingen problemer med å rekruttere nye medlemmer, men disse er i hovedtrekk 
veldig unge utøvere. Denne rekrutteringen er helt nødvendig ettersom en fjerdedel av våre 
medlemmer slutter hvert år. Det er få klubber som per i dag har planer for sin klubbdrift. Noen 
få har årsplaner. Mange klubber er avhengig av en eller noen få ildsjeler som driver klubben. 
Mange av disse har flere roller i klubben. 
 
Ønsket situasjon i 2026: 
Kun 1/8 del av medlemsmassen slutter hvert år, noe som har gitt oss en markant medlemsvekst. 
20-30 klubber jobber etter langsiktige planer som er vedtatt på klubbens årsmøte. De fleste 
klubber har en god og sunn klubbdrift og styreleder som ikke har flere roller i klubben. Vi har 20 
kvalitetsklubber som over tid har jobbet med kriteriene som er satt, og sett resultater av dette. 
Klubbmiljøene står sterkere, tar større ansvar, er inkluderende og innovative.  
 
Hovedmål 1: 
20 kvalitetsklubber. 
  
Hva skal gjøres: 

• Lage prosjektplan for kvalitetsklubbkonseptet 

• Utforme incentiver, slik at det er attraktivt å være kvalitetsklubb  

• Utarbeide kriterier for kvalitetsklubber 
  
  
Hovedmål 2: 
Redusere frafallet med 50% 
  
Hva skal gjøres: 

• Forbedre klubbmiljøene 

• Klubbene skal ha et variert aktivitetstilbud som består både av judo og sosialt 

• Tilrettelegge for mer aktivitet lokalt og regionalt 

• Kartlegge trender i klubbene via spørreundersøkelser 

• Utfra kartleggingen, utforme tiltak 
  
Evaluere:  

• Frafall 
• Medlemsøkning 
• Antall kvalitetsklubber 
• Antall klubber med planverk 

 
  



 

STRATEGIOMRÅDE 
 

TRENEREN 
 
 
Dagens situasjon: 
Vi har noen gode trenere, men få som benytter muligheten til å videreutvikle seg. Dette er både et 
tidsspørsmål og ressursspørsmål for den enkelte trener og deres klubb. De fleste trenere har flere 
roller i klubben, slik at tiden ikke strekker til for å utvikle seg som trener. Dessverre er det mange 
som mener at beltegrad eller tidligere meritter som utøver også definerer hvor kvalifisert du er 
som trener. Dette kan være noe av grunnen til det lave antallet utdannede trenere i klubbene. 
 
Ønsket situasjon 2026: 
Vi har kvalifiserte trenere, med trener 1 eller høyere, i alle landets klubber. 2/3 av klubbene har 
mer enn én utdannet trener. Alle utdannende trenere får faglig oppdatering minst annethvert år 
gjennom NJF. Trenerne har en ydmyk forståelse av egne ferdigheter og er nysgjerrige på å lære 
mer av de andre trenerne. Delingskulturen blant norske judotrenere er god. Det er mange arenaer 
for erfaringsutveksling og kunnskapspåfyll.  
 
Hovedmål 1: 
Øke kompetansen til klubbtrenere. 
  
Hva skal gjøres: 

• Utarbeide en handlingsplan for hvordan forbedre (judo)basisferdigheter og forståelsen hos 
trenerne 

• Oppdatere trenerutdanningen  

• Flere på trenerseminarer 

• Lage flere arenaer for kompetansepåfyll og oppdatering 
 
  
Hovedmål 2: 
Alle klubber skal ha minst 2 NJF utdannede trenere 
 
Hva skal gjøres: 

• Utarbeide en handlingsplan for utvikling av klubbtrenere  

• Judofestival for ledere- og trenere 

• Arenaer for erfaringsdeling for trenere på tvers av klubber 

• Tilby og videreutvikle etterutdanning (trenerløypa) 
 
 
Evaluere: 

• Antall deltagere på kurs og trenerseminarer 

• Antall utdannede trenere som tar etterutdanning 

• Trenertetthet per utøver 

• Evalueringer av kursutbytte 
 



 

STRATEGIOMRÅDE 

 

TRENINGSTALENTER 
 
 
Dagens situasjon: 
Unge utøvere som vil opp og frem, mangler basiskunnskaper om judo. Dette gjør at de må lære 
basisferdigheter, som de skulle hatt med seg fra klubbtreningene, når de kommer med på 
regionale samlinger eller landslagssamlinger. Mange utøvere er gode på en eller to ting, men 
mangler en bred nok ferdighetsplattform til å kunne utvide sitt tekniske, taktiske og fysiske 
repertoar når de kommer i u18- og u21-alder.  
 
Ønsket situasjon 2026: 
Vi har mange utøvere i u18-alder med et bredt teknisk og fysisk repertoar, som gjør det mulig for 
de å videreutvikle sin judo i u21- og senioralder. Disse utøverne har god basisforståelse av judo 
og hva som skal til for å bli en god judoutøver. De, og deres trenere, har aktivt brukt NJFs 
utviklingstrapp og er å definere som treningstalenter.  
 
Hovedmål 1: 
Flere treningstalenter med bedre basisferdigheter. 
  
Hva skal gjøres: 

• Gjøre utviklingstrappen kjent hos klubbene og trenerne 

• Bistå trenere og unge utøvere om hvordan de kan ta i bruk utviklingstrappen i 
treningshverdagen 

• Innføre egenvurderingsrutiner for utøvere 

• Skape forståelse for hva basisferdigheter er og hvorfor det er viktig 
 
  
Hovedmål 2: 
Bygge utviklingsmiljøer og toppidrettskultur. 
 
Hva skal gjøres: 

• Ferdigstille prosjektplan og oppfølgingsplan for arbeidet 

• Definere utviklingsmiljø og hjelpe klubber å lage en handlingsplan basert på dette 

• Utarbeide plan for å følge opp trenerne som vil opp og frem 

• Gå i dialog med mulige klubber/utviklingsmiljø 

• Hjelpe klubbtrenerne med utviklingen av sine utøvere 

• Nedtone resultatfokuset i ungdomskategoriene, og jobbe for å få utøvere til å rette sin 
oppmerksomhet mot langsiktig ferdighetsutvikling 

• Skape forståelse for hva toppidrett er og hvordan man kan jobbe mot å bli en 
toppidrettsutøver 

 
  
Evaluere: 

• Antall klubber som kan defineres som gode utviklingsmiljøer 

• Hvor mange utøvere har basisferdigheter på plass når de når U21-alder. 

 
  

 



 

EVALUERING OG LÆRING 
 

Norges Judoforbund ønsker å være en lærende organisasjon.  
 
Strategiplanen vil bli benyttet av både styret og administrasjonen, og evaluert på styremøter. 
Statusrapporter vil bli gitt på de arenaer hvor klubbrepresentanter treffer NJF (regionale og 
nasjonale møter og seminarer.) 
 
Vi vil evaluere arbeidet slik at vi i fremtiden blir bedre til å nå de målene vi jobber mot. I dette 
arbeidet ser vi det som meget viktig og ikke bare se på om strategiområdene var riktige, men også 
evaluerer hvordan vi jobbet for å nå målene.  
 
En skriftlig evaluering av strategiarbeidet vil bli utarbeidet i forkant av hvert forbundsting. Denne 
evalueringen vil bli presentert på ledermøtet som er i forbindelse med forbundstinget. 
 



 

II – Langtidsbudsjett 2021-2022 
 
 
 
 

  2020 2021 2022 Vekst i 
perioden 

Toppidrett og talentutvikling 2 300 000 1 900 000 2 300 000 
 

- Toppidrett, landslag, talentutvikling i 
regionene. 

  
  

  

Barne-, ungdoms- og breddeidrett 1 300 000 1 000 000 1 000 000 -200 000 

- Funksjonshemmede, breddearrangementer, 
Judofestival, aktivitetsutvikling. 

  
  

  

Organisasjons- og kompetanseutvikling 1 100 000 1 200 000 1 300 000 200 000 

- Klubb- og regionutvikling, Den norske 
Judoskolen, graderinger. 

  
  

  

Arrangementer og aktivitetsadministrasjon 700 000 600 000 700 000   

- NM, Norgescup, dommere, utstyr, premier.   
  

  

Markedsarbeid 300 000 300 000 300 000   

- Media, markedsaktiviteter, materiell/utstyr, 
forsikring. 

  
  

  

Rammevilkår og samfunnskontakt 800 000 600 000 800 000   

- Rammevilkår, idrettspolitikk, anleggsutvikling, 
judo for fred. 

  
  

  

Administrasjon og ledelse 1 200 000 1 100 000 1 200 000   

- Styrearbeid, administrasjon, forbundskontor.   
  

  

Summer 7 700 000 6 700 000 7 700 000 0 

 
 
 



 

III – Lov for Norges Judoforbund 
 
Norges Judoforbund stiftet i Oslo 28. juni 1967. 
Sist endret 04.02.2020. 

 
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  
 
§ 1 Formål 
(1) Norges Judoforbunds (NJF) formål er å fremme judoidretten i Norge, arbeide for dens 
utbredelse og utvikling, ivareta dens interesser og anseelse, og representere idretten internasjonalt. 
 
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet, mot og respekt. 
 
§ 2 Organisasjon 
(1) NJF er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer judoidretten og som er 
medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). NJF kan 
organisere idrettslagene i særkretser/regioner, jf NIFs lov kapittel 7, eller annen organisering 
godkjent av NJFs styre. Judoregionens grenser fastsettes av NJFs styre. 
 
(2) NJF er medlem av Norges Idrettsforbund, Den Europeiske Judounion (EJU) og Det 
internasjonale Judoforbundet (IJF), og skal overholde deres respektive regelverk og vedtak. NIFs 
lov gjelder for NJF uavhengig av hva som måtte stå i særforbundets egen lov. 
 
(3) Opptak av nye idretter i NJF samt endring av NJFs navn må godkjennes av Idrettsstyret.  
 
§ 3 Oppgaver og myndighet 
(1) NJF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de 
krav og utfordringer NJFs medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller. 
 
(2) NJF er et selvstendig rettssubjekt og ansvarlig for egen virksomhet. 
NJF er den høyeste faglige myndighet for judoidretten i Norge. Med faglig myndighet menes 
myndighet i saker som omfatter vedkommende særidrett med følgende unntak: 

a) Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener 
b) Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener 
c) Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for 

at særforbundene selv iverksetter kontrollrutiner 
d) Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j. 

 
(3) Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt 
kontroll av NJF. 
 
§ 4 Medlemskap, kontingenter og avgifter 
(1) Idrettslag som organiserer judoidretten og er medlem av NIF kan søke om å bli medlem i 
NJF. 
 
(2) Søknad om medlemskap sendes NJF via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte. 
 
(3) NJF kan fastsette kontingenter og avgifter 
 
(4) Skyldig kontingent eller avgifter fastsatt av NJF medfører tap av møterett, stemmerett og 
forslagsrett til og på judoforbundstinget 
 



 

(5) Forbundsstyret kan frata idrettslag medlemskapet i NJF dersom laget skylder kontingent eller 
avgift, ikke overholder NIFs eller NJFs regelverk eller vedtak, eller på annen måte vesentlig 
misligholder sine medlemsforpliktelser. 
 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 
 
§ 5 Kjønnsfordeling 
(1) NJF skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og 
representasjon til judoforbundstinget. Ved valg/oppnevning av styre, råd utvalg/komité mv. og 
ved representasjon til judoforbundstinget, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen 
skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved 
valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert 
kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant 
teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  
 
(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret 
innen én måned etter judoforbundstinget sende ut innkalling til ekstraordinært ting der nytt valg 
foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, 
komité mv. er valgt/oppnevnt. 
 
(3) Ved representasjon må den delegasjon som møter oppfylle bestemmelsen, hvis ikke skal 
antallet representanter i den fremmøtte delegasjonen reduseres slik at den oppfyller 
bestemmelsen. Judoforbundstinget kan likevel godkjenne den fremmøtte delegasjonen dersom 
det foreligger uforutsette forhold utenfor organisasjonsleddets kontroll. 
 
(4) Idrettsstyret kan pålegge NJF å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt 
judoforbundsting eller foreta ny oppnevning. 
 
(5) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen 
for et valg/oppnevning.  
 
§ 6 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker 
(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som: 

a)  utfører lønnet arbeid for et organisasjonsledd tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 
20 %, eller 
b)  mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra et organisasjonsledd i løpet av et 
kalenderår. 

 
(2) Arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. i 
organisasjonsleddet eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i 
et organisasjonsledd, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre 
føransettelsesforholdet er opphørt. opphører. 
 
(3) Arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til å 
judoforbundsting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller 
oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer. 
 
(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å utpeke 
ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.  
 
(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt eller 
oppnevnt. 
 
(6) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 
valg/oppnevning.  



 

 
§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til et 
organisasjonsledd 
(1) En person som har økonomisk særinteresse i driften av et organisasjonsledd som overstiger 1 
G er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite innen særforbundet eller NIF. Det samme gjelder 
styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik 
økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem 
oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik økonomisk særinteresse, styreverv, 
ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før 
ansettelsesforholdet mv. er opphørt.  
 
(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes 
som representant til judoforbundsting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd.  Det kan 
heller ikke velges eller oppnevnes representant som har en tilsvarende tilknytning til det 
organisasjonsleddet representasjonen skjer.  
 
(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller 
oppnevnt. 
 
(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 
valg/oppnevning.  
 
§ 8 Inhabilitet 
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i særforbundet 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 i et 

organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. 
 
(2) 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. 
 
(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 
NJF. 
 
(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte 
representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke 
vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete. 
 
(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse 
retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. 
 
(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem 
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 
organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende 
medlemmer delta. Medlemmet 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. 
 
(7) 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 overordnete til avgjørelse. 
 
§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
(1) Styrer, komiteer og utvalg i NJF er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. 
Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme 
avgjørende. 
 
(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte dersom flertall av medlemmene 
gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig 
til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne 
kommunisere med hverandre. 
 
(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for NJFs 
medlemmer/tilsluttede organisasjonsledd, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte 
sak. 

§ 10 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse  
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i 
forbindelse med utførelsen av vervet.  
 
(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  
 
(3) Godtgjørelse til styret og generalsekretær/daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og 
regnskap.  
 

III. ØKONOMI 
 
§ 11 Regnskaps – og revisjonsplikt mv. 
(1) NJF er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som fastsettes senest 
seks måneder etter regnskapsårets slutt. Idrettsstyret kan sette en tidligere frist. Årsregnskapet 
skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom NJF har generalsekretær/daglig leder, skal 
også vedkommende undertegne.  
 
(2) NJF skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om det 
ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning.  
 
(3) Bankkonti skal være knyttet til NJF og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. 
Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.  
 
(4) NJF skal ha underslagsforsikring. 
 
§ 12 Budsjett 
(1) På judoforbundstinget skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i 
resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt. 
 
(2) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes 
av positiv egenkapital.  
 
(3) Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.  
 



 

§ 13 Utlån og garanti 
(1) NJF kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med 
betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal 
opplyses i note til årsoppgjøret. NJF kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra 
NJF og beslutning fra Idrettsstyret. 
 

IV. TING, STYRE, UTVALG MV.  
 
§ 14 Judoforbundstinget 
(1) NJFs høyeste myndighet er judoforbundstinget som avholdes hvert andre år innen utgangen 
av mai måned. 
 
(2) Judoforbundstinget innkalles av styret med minst to måneders varsel, til de organisasjonsledd 
som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig 
på NJFs internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil 
bli gjort tilgjengelig senest to uker før tinget. Forslag som skal behandles på judoforbundstinget 
må være sendt til styret senest fire uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige 
saksdokumenter med forslag til judoforbundstinget må være gjort tilgjengelig senest to uker før 
tinget. 
 
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør judoforbundstinget hhv. under godkjenning 
av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke 
kan behandles. 
 
(4) Judoforbundstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 
 
(5) På judoforbundstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som 
ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles 
når 2/3 av de stemmeberettigete representantene vedtar det, ved godkjenning av saklisten.  
 
§ 15 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett 
(1) Forslagsrett til judoforbundstinget: 
 a) Styret 
 b) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd 
 c) Møteberettiget komite/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde 
 
(2) Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på judoforbundstinget: 

a) NJFs styre 
b) 2 representanter fra hver Judoregion 
c) Representanter fra idrettslag etter følgende skala: 

• 1 representant fra lag med inntil 50 medlemmer  

• 2 representanter fra lag med 51-150 medlemmer  

• 3 representanter fra lag med mer enn 151-300 medlemmer  

• 4 representanter fra lag med mer enn 300 medlemmer 
 
Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte / ting, eller oppnevnt av 
styret. 
 
Representasjon beregnes etter Idrettens offisielle aktivitetstall og meddeles organisasjonen 
samtidig med innkallingen til judoforbundstinget. 
 
NJFs styre fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av NJF. 
Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 
 



 

(3) Møterett, talerett og forslagsrett på judoforbundstinget i saker som ligger innenfor 
utvalgets/komiteens arbeidsområde:  

a) Kontrollutvalgets medlemmer 
b) Valgkomiteens medlemmer 
c) Ledere i øvrige tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder 

er forhindret fra å møte. 
d) NJFs representanter i EJUs/ IJFs råd og komiteer 
e) Æresmedlemmer 

 
(4) Møterett og talerett på judoforbundstinget 

a) Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde 
b) NJFs generalsekretær 
c) Representant fra NIF 
d) Personer som er foreslått valgt inn i styret eller komiteer i forbindelse med dette valget. 

 
(5) For å ha stemmerett, være valgbar til tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som 
representant til Idrettstinget, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av et 
idrettslag som er medlem i NJF i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser 
til idrettslaget. 
 
(6) En person kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i NJF: Medlem av 
forbundsstyret, valgkomite, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. 
Personer med et slikt verv kan ikke møte på judoforbundstinget som representant for et annet 
organisasjonsledd. 
 
§ 16 Ledelse av judoforbundstinget 
Judoforbundstinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å 
være valgt/oppnevnt representant.  
 
§ 17 Judoforbundstingets oppgaver 
Judoforbundstinget skal: 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
2. Velge dirigent(er),  
3. Velge protokollførere 
4. Velge to representanter til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne innkallingen 
6. Godkjenne sakslisten 
7. Godkjenne forretningsordningen 
8. Behandle beretning for NJF, herunder beretninger fra tingvalgte organer. 
9. Behandle NJFs regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning, revisors 

beretning og kontrollutvalgets beretning 
10. Behandle forslag og saker. 
11. Fastsette kontingent. 
12. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 
13. Engasjere revisor til å revidere NJFs regnskap. 
14. Foreta følgende valg: 

i. NJFs styre med president og visepresident. 
ii. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 
iii. Kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst 1 varamedlem 
iv. Valgkomite med leder, minst 2 medlemmer og minst 1 varamedlem. 
v. Representanter til Idrettstinget og møter i de organisasjoner NJF er tilsluttet eller 

gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
 

President, visepresident og ledere i komiteer velges enkeltvis. De øvrige medlemmer 
velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere 



 

varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. nestleder/varamedlem osv. 
 

 Styret skal ha minste ett styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år. 
 
§ 18 Stemmegivning på judoforbundstinget 
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, 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. 
 
(2) 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. 
 
(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke 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. 
 
(4) 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. 
 
§ 19 Ekstraordinært judoforbundsting 
(1) Ekstraordinært judoforbundsting innkalles av styret med minst 2 ukers frist etter: 
 

a) Vedtak av Forbundsstyret eller Judoforbundstinget. 
b) Vedtak av Idrettsstyret eller Idrettstinget.  
c) Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste judoforbundsting representerte ¼ av 

de stemmeberettigede representanter. 
 
(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort 
tilgjengelig på forsvarlig måte og. dette skal fremgå av innkallingen. 
 
(3) Et ekstraordinært judoforbundsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter 
som møter. 
 
(4) Ekstraordinært judoforbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i 
kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære judoforbundstinget.  
 
(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv. under 
godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære tinget er lovlig 
innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 
 
§ 20 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang. 
Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter, eller betydelig omfang i forhold til 
NJFs størrelse eller virksomhet må vedtas på tinget. Slike disposisjoner må fattes med 2/3 flertall, 
dersom 1/3 av de stemmeberettigete krever det. 
 
§ 21 NJFs styre 
(1) NJF ledes og forpliktes av NJFs styre som er NJFs høyeste myndighet mellom tingene.  
 
(2) NJFs styre skal bl.a.: 



 

a) Iverksette judoforbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og 
bestemmelser. 

b) Forestå NJFs daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens faglige 
myndighet. 

c) Påse at NJFs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak 
som er fattet på judoforbundstinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at 
NJF har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en 
forsvarlig økonomistyring. 

d) Arbeide med saker som er nevnt i § 3. 
e) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra judoforbundstinget eller som NJFs 

styre finner påkrevet, samt utarbeide mandat/ instruks for disse. 
f) Oppnevne representanter til Idrettstinget dersom judoforbundstinget ikke har valgt 

representanter 
g) Utarbeide konkurranseregler og instrukser. 
h) Etter søknad bestemme sted og arrangør for norgescup og norgesmesterskap. 
i) Utarbeide retningslinjer for æresbevisninger. 
j) Utarbeide regler for medlemmers rettigheter og plikter, samt overgangsregler fra en klubb 

til en annen. 
k) Foreslå aktuelle kandidater til internasjonale judoforbunds styrer og underliggende 

komiteer. 
 
(3) NJFs styre skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to styremedlemmer 
forlanger det. 
 
§ 22 Kontrollutvalg 
(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver: 

a) Påse at NJFs virksomhet drives i samsvar med NJFs og overordnet organisasjonsledds 
regelverk og vedtak. 

b) Ha et særlig fokus på at NJF har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, og at dets 
midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. 

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på tinget, og avgi en uttalelse til de 
saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til tinget, ha minst et årlig møte med 
revisor, og ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner 
nødvendig. 

 
(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som 
utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver. 
 
§ 23 Valgkomité  

Valgkomiteen velges på judoforbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og 
skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. 
Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen, 
med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at 
vedkommende ikke er aktuell for vervet.  

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 
 
§ 24 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 
straffesaker og dopingsaker 
(1) For alminnelige disiplinærforføyninger og sanksjoner gjelder NIFs regelverk 
 
(2) For straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs regelverk 
 
§ 25 Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet 



 

Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13. 
 
§ 26 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter 
Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14. 
 
§ 27 Lovendring 
(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre 
endringene kjent i organisasjonen så snart de er vedtatt av stryet. 
 
(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært judoforbundsting etter å 
ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft 
straks, med mindre tinget vedtar noe annet. Dersom tinget vedtar lovendringer, sendes 
protokollen til Idrettsstyret. Ved eventuell motstrid mellom NJFs og NIFs regelverk, går NIFs 
regelverk foran. Idrettsstryet kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendige endring 
for å unngå motstrid med NIFs regelverk. 
 
(3) Endringer i §§ 27 og 28 kan ikke vedtas av NJF selv med mindre endringene følger av NIFs 
regelverk eller lovnorm. 
 
§ 28 Oppløsning - Sammenslutning – utmelding 
(1) Særforbund som ønsker å melde seg ut av NIF, sender melding om dette direkte til 
Idrettsstyret og anses som utmeldt 3 måneder etter at Idrettsstyret har mottatt meldingen. 
 
(2) Forslag om oppløsning av NJF må først behandles på ordinært judoforbundsting. Blir 
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært judoforbundsting som 
avholdes tidligst tre måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 
2/3 flertall. 
 
(3) Ved utmelding eller tap av medlemskap skal eiendeler opparbeidet som en direkte følge av 
NJFs medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved oppløsning eller annet 
opphør, tilfaller NJFs overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.  
 
(4)  Vedtak om sammenslutning med andre særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning 
til dette, fattes med 2/3 flertall på judoforbundstinget. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


