
 
 

Vedtekter for Utvalg for idrett for utviklingshemmede  
  
 
(Vedtekter vedtatt av Idrettsstyret 3. januar 2020 med hjemmel i NIFs lov § 4-4 k), jf. § 4-6 
(1).)  
  
 
 
 
§ 1. Formål  
  
Utvalget skal representere og ivareta interessene til utøvere med utviklingshemning som 
driver idrett organisert av idrettslag og særforbund i NIF.   
 
  
§ 2. Mandat   
  
(1) Utvalget har blant annet følgende oppgaver:  
  

a) Å være et rådgivende organ for NIF i spørsmål som vedrører idrett for 
utviklingshemmede.  

 
b) Å arbeide for at utviklingshemmede gis et best mulig idrettslig tilbud gjennom 

særforbundene.  
 

c) Å inneha akkreditering fra Special Olympics International, herunder være 
tilsluttet Special Olympics International gjennom en egen avtale, være 
ansvarlig for å sørge for eventuell norsk deltagelse i World Games samt rådgi 
og orientere om SOIs idrettsprogrammer.   

  
Special Olympics har som mål å sørge for et helårig trenings- og konkurransetilbud i 
en rekke idretter for barn og voksne med utviklingshemning, og gi alle som vil en 
mulighet til å utvikle god fysisk form, vise mot, oppleve glede ved å dele med andre, 
utvikle ferdigheter og vennskap med sine familier og andre Special Olympics 
idrettsutøvere og samfunnet forøvrig.  

  
  
(2) Utvalget kan behandle saker som er oversendt fra Idrettsstyret, NIFs generalsekretær, 
samt egne initierte saker.   
  
(3) Utvalget skal ha eget budsjett knyttet til utvalgets møter og drift.  
  
 
§ 3. Oppnevning – Sammensetning  
  
(1) Utvalgets medlemmer oppnevnes av Idrettsstyret og utvalget rapporterer til Idrettsstyret 
via NIFs generalsekretær.   
  
(2) Utvalget skal ha minst 6 medlemmer og som et minimum bestå av:  
  

a) Et Idrettsstyremedlem, som skal være utvalgets leder b) En nærstående (foreldre, 
søsken, besteforeldre) til utøver med utviklingshemning   



c) Representanter fra særforbund med kompetanse på idrett for utviklingshemmede 
d) En ekspert på utviklingshemning e) En utøver med utviklingshemning  
  
En og samme person kan oppfylle flere av kategoriene nevnt ovenfor.  

  
(3) Utvalgets medlemmer skal oppnevnes i samsvar med NIFs lov § 2-4.    
  
(4) Utvalget velger nestleder blant de oppnevnte representantene på første ordinære 
styremøte etter oppnevningen.    
  
(5) Utvalgsmedlemmer oppnevnes for en periode på to år, og kan gjenoppnevnes inntil 2 
ganger.    
  
(6) Utvalget er underlagt NIFs regelverk og vedtak fattet av Idrettsstyret og Idrettstinget.   
  
 
§ 4. Møter  
  
(1) Utvalget skal ha møter minst to ganger hvert år, eller når leder, nestleder eller to 
medlemmer krever det.  
  
(2) Det skal føres referat fra utvalgsmøtene.   
  
(3) NIFs generalsekretær utpeker sekretær for utvalget.   
 


