Vedtekter for Utøverkomiteen –
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Vedtatt av Idrettsstyret 30. mars 2017 med hjemmel i NIFs lov § 4-4 k), jf. § 4-6 (1)

§1. Formål

(1) Utøverkomiteen skal representere interessene og synspunktene til eliteutøvere som driver idrett
organisert av organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités (NIF).
(2) Utøverkomiteen opprettes av Idrettsstyret.
(3) Vedtektene skal oppfylle IOCs1 ”Guidelines Relating to the Creation of an NOC2 Athletes’ Commission”.
(4) Med eliteutøver forstås:
a) Utøver med stipend fra Olympiatoppen.
b) Utøver som er tatt ut til de olympiske leker eller de paralympiske leker av Olympiatoppen.
c) Utøver som er tatt ut på senior representasjonslag av særforbund i NIF.
§2. Oppgaver
(1) Utøverkomiteen har blant annet følgende oppgaver:
a) Være et rådgivende organ for NIF.
b) Arbeide for å ivareta eliteutøvernes interesser innenfor idrettspolitikk og Olympiatoppens
rammer.
c) Opprettholde kontakt med IOCs utøverkomité, IPCs utøverkomité, EOCs utøverkomité og
utøverrepresentanten i EPCs styre.
d) Foreslå overfor Idrettsstyret norske kandidater til medlemskap i IOCs, IPCs og EOCs
utøverkomiteer.
e) Oppnevne tre representanter fra utøverkomiteen til Idrettstinget, jf. NIFs lov § 3-2 (1) d)3 .
f) Oppnevne en representant fra utøverkomiteen til Idrettsstyret med personlig vara. Vedkommende
må være paralympisk eller olympisk utøver4. Der norsk utøver møter i Idrettsstyret med hjemmel i
IOCs charter, fyller denne representanten utøverkomiteens plass i Idrettsstyret.
g) Foreslå aktuelle dommere til ICAS (International Council of Arbitration for Sport).
h) Aktivt engasjere seg i initiativer og prosjekter som støtter og beskytter rene idrettsutøvere.

§3. Sammensetning
(1) Utøverkomiteen består av følgende:
a) 7-8 medlemmer valgt iht. §§ 4 og 5.
b) Norske medlemmer av IOCs utøverkomité.
c) Norske medlemmer av IPCs5 utøverkomité.
d) Norske medlemmer av EOCs6 utøverkomité.
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e) Norsk utøverrepresentant i EPCs7 styre.

(2) Utøverkomiteen skal oppfylle NIFs kjønnsfordelingsbestemmelse (NIFs lov § 2-4).
(3) Utøverkomiteen skal være sammensatt slik at et flertall av komiteens medlemmer på det tidspunktet de
blir valgt enten deltar eller i løpet av de fire forutgående årene har deltatt i en idrett på det olympiske
programmet på minimum nasjonalt nivå.
(4) Utøverkomiteen skal være sammensatt slik at vinteridrett, sommeridrett, individuell idrett, lagidrett, OLgren, ikke-OL-gren, funksjonsfrisk og funksjonshemmet er representert. Et medlem vil normalt
representere flere kategorier.
(5) Utøverkomiteen konstituerer seg på første ordinære styremøte etter at valg er gjennomført, og velger
leder, nestleder og sekretær blant de valgte medlemmene.

§ 4. Stemmerett og valgbarhet
(1) For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år, ha vært medlem i et idrettslag tilsluttet NIF i minst én måned,
ha oppfylt medlemsforpliktelsene og være eliteutøver.
(2) For å være valgbar som medlem til utøverkomiteen må man oppfylle kravene etter første ledd, og i
tillegg
a) ha fylt 16 år
b) ikke tidligere har blitt sanksjonert etter World Anti-Doping Code
c) ha vært eliteutøver i løpet av de fire foregående årene
d) oppfylle NIFs valgbarhetsbestemmelser (NIFs lov §§ 2-5 til 2-7)
e) være norsk statsborger
(3) Medlemmer i utøverkomiteen plikter å overholde NIFs regelverk og utøverkomiteens vedtekter.

§ 5. Valg
(1) Valg avholdes hvert annet år.
(2) Alle medlemmer blir valgt for en periode på 4 år.
(3) Medlemmer av Utøverkomiteen kan gjenvelges.
(4) Hvert andre år velges en valgkomité, etter innstilling fra utøverkomiteen, som består av tre medlemmer
og ett varamedlem. Begge kjønn skal være representert blant medlemmene i valgkomiteen.
(5) Valg organiseres av valgkomiteen. Utøver melder selv eller via særforbund interesse for verv til
valgkomiteen.
(6) Dersom det foreligger stemmelikhet mellom to kandidater, avgjøres valget ved loddtrekning av
utøverkomiteen, så fremt ikke NIFs kjønnsfordelingsbestemmelse tilsier at kandidaten fra et
underrepresentert kjønn skal velges.
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§ 6. Møter
(1) Utøverkomiteen skal ha møter minst to ganger hvert år, eller når leder, nestleder eller to medlemmer
krever møte.
(2) Utøverkomiteen er vedtaksført når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de
avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
(3) Det skal føres protokoll fra styremøtene.
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