Lov for Norges Motorsportforbund (NMF)
Vedtatt på forbudstinget 13. oktober 2001 – Endringer vedtatt på forbundsting 6. april 2003,
10. april 2005, 29. april 2007, 16. november 2007 (ekstraordinært forbundsting) og 26. april
2009

§ 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.
§ 3 (Organisasjon)
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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.
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.
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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
sanksjonsreglement.
§ 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 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
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201 - 300 medlemmer
301 og flere medlemmer
c) 2 delegater fra hver av regionene

4 delegater
5 delegater

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.
5. Behandle forbundets regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag.
7. Fastsette kontingenter og avgifter.
8. Behandle langtidsplan og budsjett.
9. Engasjere 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.
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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)
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.
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c) Vedtak av forbundsstyret.
d) Krav fra de organisasjonsledd som på siste forbundsting representerte minst ¼ 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 særidretter/seksjoner, valgt på seksjonsårsmøter for
særidrettene. Det velges også personlige varamedlemmer for disse på seksjonsårsmøtene.
Forbundsstyret skal:
1. Iverksette forbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og
bestemmelser.
2. Ha det overordnede ansvar for den daglige administrasjon og skal tilsette
generalsekretær som daglig leder for administrasjonen.
3. Representere forbundet utad og utøve dens faglige myndighet.
4. Arbeide med saker som er nevnt i § 3.
5. Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra forbundstinget eller som
forbundsstyret finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse.
6. Vedta budsjett og tildele midler til særidrettene/seksjonene.
7. Utarbeide beretning og legge frem revidert regnskap, samt tilrettelegge alle saker for
forbundstinget.
8. Trekke opp strategiske og overordnede retningslinjer for forbundets og seksjonenes
virksomhet
9. 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.
10. Fastsette greninndeling og klasseinndeling og eventuelt søke NIF om opptak av nye
grener eller særidretter.
11. 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.
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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.
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
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201 – 300 medlemmer
4 delegater
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:
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 beretning for årsmøteperioden.
5. Behandle seksjonens regnskap.
6. Behandle innkomne forslag.
7. Behandle handlingsplan og budsjett.
8. 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:
1. Iverksette vedtak og bestemmelser fastsatt av forbundsting, forbundsstyre,
seksjonsårsmøte og overordnede idrettsmyndigheter.
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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
arbeidsgrupper 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, 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

10

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.
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)
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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)
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.

12

