
 

Vedtekter for Norges Døveidrettsutvalg  
 
(Vedtekter vedtatt av Idrettsstyret 3. januar 2020 med hjemmel i NIFs lov § 4-4 k), jf. § 4-6 
(1).)  
 
   
1. FORMÅL  
 
Utvalgets formål er å fremme idrettens utbredelse blant døve og hørselshemmede i Norge og 
representerer denne overfor internasjonal døveidrett.  
 
 
2. MANDAT  
 
Utvalget skal:  
 

a) Behandle alle saker som gjelder Norges forhold til the International Commitee for 
Sport of the Deaf (ICSD), the European Deaf Sports Organization (EDSO) og det 
Nordiske-Baltiske Døveidrettsforbundet.  

 
b) Representere Norge på internasjonale møter, konkurranser og kongresser som 

gjelder idrett for døve og hørselshemmede. Synspunkter som fremmes fra Norge skal 
være i samsvar med den policy som gjelder for Norges idrettsforbund og olympiske 
og paralympiske komité med tilsluttede særforbund.  

 
c) Holde Idrettstyret og administrasjon løpende oppdatert om utvalgets arbeid, 

herunder referater fra møter i utvalget.  
 
d) Trekkes aktivt inn i forberedelsene til Deaflympics i samarbeid med særforbundene. 

Medlemmer av utvalget bør inngå i lederskapet til Deaflympics.  
  
e) Ha et eget budsjett knyttet til utvalgets møter og drift. 
 
f) Samarbeide med Norges Døveforbundet og/eller Hørselshemmedes Landsforbund i 

relevante saker.  
 
 
3. ORGANISERING  
 

a) Navn  
Utvalgets formelle navn er Norges Døveidrettsutvalg (NDI). Utvalgets internasjonale 
navn er Norwegian Deaf Sports Organization.  

 
b) Organisasjonstilknytning  

Norges Døveidrettsutvalg er et utvalg i Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité. Utvalget er administrativt underlagt NIFs Generalsekretær. 
Utvalget er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser for norsk 
idrett. 

  
c) Generalforsamling 

Utvalgets medlemmer velges av døveidrettslagene på Generalforsamlingen som finner 
sted hvert 4 år. 

 
 



d) På generalforsamling møter følgende:  
1. Medlemmer av Døveidrettsutvalget  
2. Idrettslag med inntil 60 medlemmer har 1 representant  
3. Idrettslag med mer enn 60 medlemmer har 2 representanter  

 
e) Det er kun idrettslag som primært består av døve medlemmer og medlemmer med 

hørselshemming som har representasjonsrett i døveidrettsutvalget.  
  

f) Saker til behandling:  
1. Godkjenne saklisten  
2. Velge dirigent, sekretær, tellekorps og protokollundertegnere  
3. Godkjenne fremmøtte representanter  
4. Behandle beretning  
5. Behandle utvalgets regnskap og budsjett 
6. Oppnevne:  

a. Leder av døveidrettsutvalget 
b. Nestleder av døveidrettsutvalget  
c. 3 medlemmer av døveidrettsutvalget  

7. Behandle innkomne saker  
 

g) I tillegg til de representanter som velges her skal det oppnevnes to -2- personer fra 
særforbund og en -1- person fra Idrettsstyret. Representanten fra Idrettsstyret møter 
ved behov. NIFs administrasjon oppnevner en sekretær for utvalget.  

 
 

h) Internasjonalt medlemskap 
Norges Døveidrettsutvalg står tilsluttet følgende internasjonale 
døveidrettsorganisasjoner: 
 ICSD – (International Committee for Sport of the Deaf) 
 EDSO – (European Deaf Sports Organization) 
 NBDSF – (Nordiska – Baltiske Døveidrettsforbund) 

 
i) Nasjonal organisering  

Utvalget har de samme rettigheter og plikter som de øvrige utvalgene i NIF. Utvalget 
følger samme plan-, økonomi- og rapporteringssystem og har de samme 
administrative rutiner. 

 
   

 4. LEDERSKAP   
a) Leder av døveidrettsutvalget skal være døv  
b) Flertallet av medlemmene i utvalget skal være døve  

 
 
5. FELLESMØTE MED DØVEIDRETTSLAGENE 
  
Det avholdes et fellesmøte (møteplass) med døveidrettslagene minst en gang i året. 
Døveidrettsutvalget innkaller til møtene med 1 måneds varsel.  
  
  
6. OPPLØSNING  
 
I henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav k er det Idrettsstyret som oppløser utvalget.  
 

 

 


