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LOV FOR NORGES ROFORBUND 
Stiftet 9. april 1900 

 
Loven er oppdatert i samsvar med lovnorm for særforbund vedtatt av Idrettsstyret 16. 
november 2021, med ikrafttredelse 1. januar 2022. Bestemmelser i kursiv er vedtatt av 
Norges Roforbunds Ting, sist endret på Tinget 20. november 2021. 
 

 

§ 1  Formål 

Norges Roforbunds formål er å fremme roing som idrett i Norge, og 

representere idretten internasjonalt. Arbeidet skal preges av frivillighet, 

demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på 

grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

§ 2  Organisasjon 

(1)  Norges Roforbund er en sammenslutning av alle klubber som organiserer 

roing og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité (NIF). Klubbene kan organiseres i rokretser / 

regioner. 

(2)  Norges Roforbund er medlem av NIF, FISA (Fédération Internationale des 

Sociétés d’Aviron) / World Rowing og Nordisk Roforbund. 

(3) For regler om Norges Roforbunds plikt til å overholde NIFs regelverk og 

vedtak gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3. 

(4)  For regler om opptak av nye idretter i Norges Roforbund samt endring av 

Norges Roforbunds navn, gjelder NIFs lov § 6-3.  

(5) Norges Roforbunds logo er bokstavene NR i nasjonale farger, med en åre 

tredd diagonalt gjennom bokstavene og årebladet opp til høyre. 

 

§ 3  Oppgaver og myndighet  

For regler om Norges Roforbunds oppgaver og myndighet, gjelder NIFs 

lov §§ 6-2, samt NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.  

 

§ 4 Medlemskap, kontingent og avgifter 

(1)  Klubber som organiserer roing og er medlem av NIF, kan søke om å bli 

medlem i Norges Roforbund.   
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(2)  Søknad om medlemskap sendes Norges Roforbund via idrettskretsen. 

Utmelding skjer på samme måte.  

(3) Norges Roforbund kan fastsette kontingent og avgifter. 

(4)  Skyldig kontingent eller avgifter fastsatt av Norges Roforbunds Ting 

medfører tap av møterett, stemmerett og forslagsrett til og på Tinget.  

(5)  Forbundsstyret kan frata roklubb medlemskapet i Norges Roforbund 

dersom klubben skylder kontingent eller avgift, ikke overholder NIFs eller 

Norges Roforbunds regelverk eller vedtak, eller på annen måte vesentlig 

misligholder sine medlemsforpliktelser.  

(6) Medlemskap i Norges Roforbund forutsetter at klubben stiller krav om at 

deres medlemmer er svømmedyktige før de gis tilgang til båtene. Unntak 

kan gjøres for pararoere, forutsatt at klubben sørger for tilstrekkelig 

sikring. 

 

§ 5 Kjønnsfordeling  

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til 

Idrettstinget, gjelder NIFs lov § 2-4. 

 

§ 6  Regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett mv. 

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder § 

12 og NIFs lov §§ 2-5, 2-6, 2-7.  

 

§ 7  Inhabilitet  

For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.   

 

§ 8  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov §§ 

2-9 og 6-6 (5). 

 

§ 9  Refusjon av utgifter og godtgjørelse  

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10. 
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§ 10  Regnskaps- og revisjon mv.  

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-

13 og 2-14. 

 

§ 11  Tinget 

(1) Norges Roforbunds høyeste myndighet er Tinget som avholdes i 

november hvert annet år. 

(2) Ordinært og ekstraordinært Ting gjennomføres i samsvar med denne lov 

og NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20. 

 

§ 12  Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett  

(1)  Forslagsrett til Tinget: 

a)  Styret 

b)  Et representasjonsberettiget organisasjonsledd 

c)  Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor dets 

arbeidsområde 

(2) Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på Tinget:  

a) Styret 

b)  En representant fra hver rokrets/rokretsutvalg 

c)  Representanter fra roklubbene efter følgende skala: 

• 1-99 registrerte medlemmer: 2 representanter 

• 100+ registrerte medlemmer: 3 representanter 

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært 

årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret.  

Representasjon beregnes efter antall aktive medlemmer i henhold til 

idrettsregistreringen pr 31. desember året før Tinget, og meddeles 

organisasjonen samtidig med innkallingen til særforbundstinget.  

For representasjonsrett for idrettslag, gjelder NIFs lov § 10-3 (1). 

Særforbundsstyret fastsetter hvor stor del av representantenes 

reiseutgifter som skal dekkes av særforbundet. Reiseutgiftsfordeling skal 

benyttes. 

(3) Møterett, talerett og forslagsrett på Tinget i saker som ligger innenfor 

utvalgets/komiteens arbeidsområde: 

a) Kontrollutvalgets medlemmer 
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b) Valgkomiteens medlemmer 

c) Ledere i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller 

medlem dersom leder er forhindret fra å møte. 

d) Lovkomiteens medlemmer. 

(4) Møterett og talerett på Tinget:  

a)  Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde 

b)  Norges Roforbunds Generalsekretær 

c)  Representant fra NIF  

 

§ 13  Tingets oppgaver 

Tingets oppgaver:  

1. Godkjenne de fremmøtte representantene 

2. Velge dirigent(er) 

3. Velge protokollfører(e) 

4. Velge to representanter til å underskrive protokollen 

5. Godkjenne forretningsorden 

6. Godkjenne innkallingen 

7. Godkjenne saklisten 

8. Behandle beretning for Norges Roforbund, herunder beretninger 

fra tingvalgte organer og faglige utvalg. 

9. Behandle  

a. regnskap for Norges Roforbund 

b. styrets økonomiske beretning 

c. kontrollkomiteens beretning 

d. revisors beretning 

10. Behandle neste års terminliste, herunder Norgesmesterskapene. 

11. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste 

12. Fastsette kontingent og avgifter 

13. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 

14. Engasjere revisor til å revidere særforbundets regnskap 

15. Foreta følgende valg: 

a. Styret med president, visepresident, 4 styremedlemmer og 4 

varamedlemmer 
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b. Kontrollutvalg med leder, to medlemmer og to varamedlemmer 

c. Lovkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

d. Ankekomite med leder, fire medlemmer og ett varamedlem 

e. Representanter til Idrettstinget og møter i de organisasjoner 

særforbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne 

representantene 

f. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem 

g. Leder av kongepokalkomiteen 

President, visepresident og styrets medlemmer velges enkeltvis. 

Derefter velges varamedlemmene samlet. 

Ledere i komiteene velges enkeltvis. De øvrige medlemmene i komiteene 

velges samlet. Derefter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig 

valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

Valgkomiteens medlemmer og varamedlem skal være fra forskjellige 

roklubber. 

For regler om stemmegivningen på særforbundstinget, gjelder NIFs lov § 

2-21. 

 

§ 13 A Ledermøte 

(1) I år hvor det ikke avholdes ordinært Ting innkalles det til ledermøte i 

oktober/november. Ledermøtet innkalles av styret med minst seks ukers 

varsel.  

(2) Representasjonsrett som på Ting. Styret har i tillegg anledning til å 

invitere andre personer og gi disse talerett. 

(3) Sakliste utarbeides av styret. Følgende saker skal alltid stå på 

sakslisten: 

 a) Planer for kommende sesong 

 b) Budsjett kommende år 

 c) Terminliste kommende sesong, herunder Norgesmesterskapene 

I tillegg kan saker som styret, klubber eller kretser ønsker belyst settes på 

sakslisten. Saker som ønskes tatt opp på møtet må være sendt til styret 

senest fire uker før møtet. Endelig saksliste skal sendes ut senest to uker 

før møtet. Lovsaker og andre saker som krever tingbehandling kan 

diskuteres, men det kan ikke gjøres vedtak. 
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§ 14  Norges Roforbunds Styre 

(1) Norges Roforbund ledes og forpliktes av styret, som representerer 

Roforbundet utad.  

(2) Styret er Norges Roforbunds høyeste myndighet mellom Tingene, men 

visse beslutninger kan kun vedtas av Tinget iht. § 17 og NIFs lov §§ 2-22, 

jf. 6-6 (5). 

(3) Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av særforbundets 

virksomhet hører under styret. Styret skal blant annet sørge for 

at særforbundets formål ivaretas: 

- forsvarlig organisering av særforbundets virksomhet og 

økonomistyring 

- at beslutninger fattes i samsvar med NIFs regelverk og vedtak, 

særforbundets lov og særforbundstingets vedtak.  

(4)  Styret skal føre tilsyn med særforbundets virksomhet og ev. 

daglig ledelse, og kan fastsette instruks for generalsekretæren.  

(5)  Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende 

eller enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for 

disse.  

(6)  Styret skal oppnevne representanter til Idrettstinget dersom 

særforbundstinget ikke har valgt representanter.  

(7)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 

styremedlemmer forlanger det. 

(8) Styret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, 

og foreslå aktuelle kandidater til styre og underliggende komiteer i FISA 

og Nordisk Roforbund. 

(10) Følgende fagområder skal fordeles mellom styremedlemmene og følges 

særskilt opp av den enkelte: 

 a) Organisasjon og idrettspolitikk (Presidenten) 

 b) Toppidrett 

c) Studentroing 

 d) Anlegg og konkurranser 
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 e) Klubbstøtte, bredde og sikkerhet 

 f) Økonomi, marked og informasjon 

(11) Ved stemmelikhet har Presidenten dobbeltstemme. 

 

§ 15  Komiteer og utvalg 

(1)  For regler om kontrollkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-12. 

(2)  For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18.  

(3) Lovkomité 

Lovkomiteen skal avgi uttalelse til Tinget om innkomne regelverksforslag 

som krever vedtak på Tinget. Lovkomiteen skal holde slikt regelverk 

oppdatert i samsvar med vedtak som gjøres på Tinget, herunder søke om 

nødvendig godkjennelse av endringene. Lovkomiteen kan selv fremme 

forslag til endringer i regelverk som ligger innenfor dens ansvarsområde. 

Styret eller administrasjonen skal innhente lovkomiteens syn før det avgis 

uttalelser om tolkning av regelverk som ligger innenfor lovkomiteens 

arbeidsområde. 

(4) Ankekomité 

Ankekomiteen skal behandle anker i henhold til Regattareglementets § 36 

punkt 5. Tre av komiteens medlemmer skal være autoriserte dommere, og 

ett av medlemmene skal være jurist. 

(5) Dommerutvalg 

Dommerutvalgets medlemmer må være autoriserte dommere. 

  

§ 16  Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff, gjelder NIFs 

regelverk (NIFs lov kap. 11, NIFs lov kap. 12 og Antidopingregelverk) [og 

legg inn henvisning til ev. regelverk som gjelder for særforbundet]. 

 

§ 16 A Etiske prinsipper 

Enhver person som er medlem av norsk roklubb eller på annen måte deltar 

i den organiserte ro-idretten skal følge de etiske prinsipper og regler som 

til enhver tid er fastsatt av FISA. Styret kan iverksette tiltak eller sanksjoner 

i henhold til FISAs regler og prosedyrer. Slike tiltak eller sanksjoner må 

ligge innenfor de begrensninger som følger av NIFs lov kapittel 11. 
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§ 16 B Konkurranseregler 

Alle ro-konkurranser, i båt eller på roergometer, skal gjennomføres efter 

reglement eller retningslinjer fastsatt av Norges Roforbund og/eller FISA. 

Norges Roforbunds Regattareglement for ordinære regattaer fastsettes av 

Tinget. Særskilt reglement/retningslinjer for spesielle regattaer, turløp, 

ergometerroing osv., herunder spesielle løp i ordinære regattaer, skal 

godkjennes eller fastsettes av styret. Terminlisten, herunder arrangør, tid 

og sted for Norgesmesterskapene fastsettes av styret, efter rådførelse med 

Tinget ref. § 13 pkt. 10 og § 13 A pkt. 3. 

 

§ 17  Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet 

For regler om avtaler og samarbeid mellom særforbundet og 

næringslivet, gjelder NIFs lov kapittel 13 og Norges Roforbunds 

Markedsbestemmelser vedtatt av styret. 

 

§ 18  Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter 

For regler om markeds-, medie- og arrangementsrettigheter, gjelder NIFs 

lov kapittel 14 og Norges Roforbunds Markedsbestemmelser. 

 

§ 18 A Norges Roforbunds Utmerkelser 

Norges Roforbund har følgende utmerkelser 

 a) Norges Roforbunds Gullmedalje (Norsk roidretts høyeste 

utmerkelse) 

 b) Norges Roforbunds Bragdmedalje 

 c) Norges Roforbunds Hederstegn 

 d) Harald Kråkenes Bragdmedalje 

 e) Norges Roforbunds Medalje for Fortjenestefull Roing 

Tildeling av Norges Roforbund utmerkelser følger særskilte statutter 

fastsatt av Norges Roforbund. 

 

§ 19  Lovendring 

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.  
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§ 20  Oppløsning, utmelding mv. 

For regler om oppløsning, utmelding mv., gjelder NIFs lov § 6-6. 


