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§ 1 Organisasjon    
 
Sámi Valáštallan Lihttu (SVL) er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig samisk 
idrettsorganisasjon med basis i den samiske kulturarven. 
 
SVLs idrettsting er samisk idrettens høyeste organ.  
Under SVL hører særforbundene Reinkappkjøring (SHL), Fleridrett ski, lasso og løp (SV-N) og FA Sápmi 
(fotball) 
 
Vedtektene gjelder for alle organisasjonsledd under SVL. 
 

§ 2 Ulbmil / Formål  

• Samisk idrett skal bidra til å fremme samisk språk, kultur, tradisjon og identitet. 

• Samisk idrett skal legge vekt på å utvikle utøverne både fysisk, psykisk, sosialt og kulturelt. 

• Samisk idrett skal organiseres etter demokratiske prinsipper og på frivillig basis. 

• Samisk idrett skal være samlende på tvers av landegrensene og respektere alle menneskers 
likeverd. 

• Samisk idrett skal være internasjonalt kontaktskapende.  

• Samisk Idrett skal følge grunnverdier som idrettsglede, fellesskap og helse. 

• Samisk idrett skal bygge på tradisjonell samisk kultur, hvor aktivitetene skal ta utgangspunkt i 
tradisjonelle samiske næringsvirksomheter. 

• Samisk idrett er åpen for utvikling og endring i samfunnet 

 
§ 3 Doaibmaváldi / Virkeområde 
 
Vedtektene gjelder for hele organisasjonen, uavhengig av bestemmelser i den enkelte særforbundets 
vedtekter. 
 
 

§ 3.1 Giella / Språk 
  
SVLs hovedspråk er samisk. SVLs tillitsvalgte og ansatte i administrasjon skal i størst mulig grad bruke 
samisk språk både skriftlig og muntlig.  
 
 

§ 3.2  Medlemsskap 
 
Medlemmer er tilknyttet til særforbund. Opptak av nye medlemmer vedtas av særforbundet selv. 
Særforbundene er medlemmer i SVL. Opptak av nye særforbund vedtas av idrettstinget.   

 
 
§ 3.3 Stemmerett, valgbarhet, forslagsrett og talerett 
 
For å ha stemmerett på idrettstinget og tillitsvalgte organer må vedkommende være fylt 15 år og 
medlem i et særforbund. Særforbund kan ha ytterligere valgbarhetskrav etter godkjenning fra 
idrettstinget.  
 
Til idrettstinget velger hvert særforbund 5 delegater med stemmerett, forslags- og talerett.  
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De som har talerett på idrettstinget er administrativleder, delegater fra særforbund uten 
stemmerett, revisjon og utvalgs-/komiteleder/prosjektleder som er underlagt SVL eller 
særforbundene. 
 

 
§ 3.4 Inhabilitet 
 
En tillitsvalgt eller representant er inhabil til å treffe avgjørelser når en selv er part i saken, eller angår 
nærmest familiemedlemmer eller etter eget skjønnsmessig vurdering, jf. Forvaltningsloven. 

 
 
§ 3.5 Vedtak, flertall og protokoll 
 
Styret i organisasjon er vedtaksbar når flertallet av styremedlemmene er tilstede på møtet.  
 
Forslag til vedtak bør være skriftlig. Det skal føres protokoller fra styremøtene. Protokollene skal 
være tilgjengelig for alle organisasjonsledd, medlemsorganisasjon og andre med interesse for samisk 
idrett. Saker som gjelder personvern skal unndras offentlighet. Styret kan gjøre vedtak om ikke 
offentliggjøring av enkelt sak. 

 
 
§ 3.6   Sohkabeliid gaskkat / Kjønnsfordeling og aldersfordeling 
  
Det skal som hovedregel velges minst 40 % av hvert kjønn i særforbundenes styre. I SVL styret skal 
det være 50% av hvert kjønn.   
 
SVL og særforbundene skal bestrebe seg på at en av styremedlemmene er under 25 år. 
 

 
§ 3.7 Rehketdoallu/Regnskap og dárkkástus/revisjon 

SVL og særforbundene skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon, selv om 
organisasjonsleddene ikke har forpliktelse etter alminnelig lovgivning og økonomisk vinning som 
formål. For å oppfylle prinsippet om god regnskapsskikk skal SVL være regnskaps- og 
revisjonspliktige, og engasjere autorisert regnskapsfører og revisor.  

Andre forhold som skal være gjelden for SVL og særforbundene: 

1. Bankkontiene skal være knyttet til organisasjonsnummer, og disponeres av minimum 2- to- 
personer i fellesskap. 

2. Alle transaksjoner, inn- og utbetalinger, skal være dokumentert med bilag og godkjent av 2-
to- personer.  

3. Regnskapet må være innrettet på en slik måte at det er mulig for revisor å kontrollere 
regnskapet. Utgifter skal være sporbare. Det vil si at man skal kunne gå tilbake til 
handlingsplan og styreprotokoller og finne dekning for utgiften. Regnskapsmateriellet skal 
oppbevares i 5 – fem - år.  

4. SVL og særforbundene skal ha underslagsforsikring 
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§ 3.8 Bušeahtta/Budsjett 
 

For å ha god økonomistyring er det en forutsetning at SVL og særforbundene prioriterer 

budsjettarbeidet. Budsjettet skal svare til arbeidsoppgaver og handlingsplan for gjeldende periode. 

Hovedpostene i budsjettet bør samsvare med resultatregnskapet. Budsjett vedtas av årsmøtet og 

idrettstinget. Etter fullmakt fra årsmøtet og idrettstinget har styret adgang til å regulere budsjettet 

etter behov.  

 
§ 3.9 Njuolggadusaid rievdadeapmi / Vedtektsendring 
 
Endringer kan bare foretas på ordinært årsmøtet og idrettstinget etter å ha vært på sakslisten. Det 
kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Endringsforslag skal sendes SVL styret senest 1- en måned 
før idrettstinget. Vedtektsendringene trer i kraft umiddelbart etter årsmøtet. 
 

 
§ 3.10 Heaittiheapmi / Oppløsning av SVL 
 
Vedtak om å oppløse SVL krever 3/4 flertall på 2 følgende ordinære idrettsting. Ved oppløsning 
tilfaller SVLs overskytende midler til et formål som er godkjent av idrettstinget. 

SVL arkiv skal ved oppløsning tilfalle Samisk arkiv i Guovdageaidnu.  

 
§ 4  Valáštallandiggi / Idrettsting  
 
Idrettsting er det høyeste organet for SVL og årsmøtet for særforbundene. Mellom årsmøtene og 
idrettstingene er styret høyeste myndighet.  

 
 
§ 4.1 Innkalling til valáštallandiggi/idrettsting  
 
Skriftlig innkalling sendes alle særforbundene senest 6 uker før idrettstinget. Fullstendig saksliste 
med nødvendige dokumenter sendes ut/offentliggjøres 2 uker før idrettstinget.  
 
Særforbund skal ha gjennomført sine årsmøter senest 4 uker før idrettstinget. Særforbund har egne 
frister for innkalling og utsending av saker til årsmøtet. 
 
Saker fra særforbundene som ønskes behandlet på idrettstinget meldes 3 uker før idrettstinget. 
 

 
§ 4.2 Dagsorden 
 
Dagsorden for Idrettstinget: 
1. Åpning 
2. Godkjenne saksliste 
3. Valg av 2 møteledere, 2 referenter og 2 av delegatene til å underskrive protokollen 
4. Behandling av årsmeldinger  
5. Behandle regnskap og revisors beretning  
6. Behandle budsjett  

7. Behandle aktivitetsplaner   
8. Innkomne saker 
9. Konstituering av styret 
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§ 4.3 Stemmegivning  
 
For at vedtak skal være gyldig er det flertallet av de avgitte stemmene som teller. En stemme for en 
representant, ingen kan stemme for andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitte. 
Beslutningen skal være basert på absolutt flertall. 

 
 
§ 4.4 Ekstraordinært idrettsting 
 
Ekstraordinært idrettsting skal avholdes dersom 2/3 av styret eller særforbundene krever det. 
Ekstraordinært idrettsting behandler kun saker som ligger til grunn for innkallingen. 

 
 
 
§ 5 Hálddahus/Administrasjonen 
 
Administrasjonen skal utføre oppgaver som gis av idrettstinget, SVL styret og særforbundene.  
 
SVL styret ansetter administrativleder/dagliglederen og utarbeider nødvendig arbeidsinstruks for 
administrativleder/dagliglederen. 
SVLs styreleder og daglig leder ansetter og utarbeider nødvendig arbeidsinstruks for forbundets 
personale.   

 
 
 
§ 6 Stivrra/styret  
 
Rulleringsordning for SVL styret: 
2021 – 2023 SHL (Reinkappkjøring) 
2023 – 2025 SVN (Ski, lasso, løp) 
2025 – 2027 FA-Sápmi (fotball) 
 
Leder - velges etter særforbundenes rulleringsordning 
Nestleder – velges av styret 
1.Styremedlem  
2.Styremedlem  
3.Styremedlem  
4.Styremedlem  
 
Særforbundene velge varamedlemmer til SVL styret. 
  
Styret skal drive forbundets virksomhet i samsvar med dets vedtekter og retningslinjer som er 
vedtatt av idrettstinget.  
 
Styreleder innkaller til styremøtet etter behov. Innkalling til møte sendes ut 14 dager før møtet. 
Saksliste sendes senest 1 uke før. Det skal føres protokoll med saksnummer. Styret er 
beslutningsdyktig når minst 2/3 av styremedlemmene er til stede.  
 
Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. 
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§ 6.1 Styrets oppgaver 
 

Styret i SVL og særforbundene skal: 
1. Iverksette årsmøtet/idrettstingets vedtak 
2. Utarbeide årsmelding, behandle/utrede saker for årsmøtet/idrettstinget og sørge for revidert 

regnskap 
3. Føre kontroll med organisasjonsleddenes økonomi 
4. Følge opp budsjett og fordele midler som er til disposisjon 
5. Være forslagsstiller for endringer av vedtekter og sende disse på høring til SVL styret og 

særforbundene 
6. Oppnevne ad-hoc utvalg etter behov og utarbeide instrukser for disse 
7. Påse at vedtektene etterfølges 
8. SVL styret behandler Sametingets idrettsavtale, driftsavtale og spillemidler 
9. SVL styret er økonomisk ansvarlig for AWG, og skal til enhver tid påse at aktivitetene er i 

samsvar med midler som er til disposisjon.  
10. SVL styret har fullmakt til å fastsette egenandeler for deltakere, ledere og trenere fra Norge. 

Egenandelene kan endres/fastsettes til hver AWG. Deltakerne skal orienteres om vedtatte 

satser.  

 
 

§ 7 Sierralihtut /Særforbundene  
 
Særforbundene i SVL er selvstendige rettsobjekter. De er selv ansvarlig for egen virksomhet. Juridisk 
er særforbundene foreninger med medlemskap i SVL. For å sikre det organisatoriske fellesskapet skal 
særforbundene følger SVLs vedtekter. 
 
 

§ 7.1 Organiseringer 
 
Idretter under SVL ledes av særforbundet. Flere idretter kan gå sammen i et særforbund. Et 
særforbund består av idrettslag/forening som er tatt opp av særforbundene. Opptak av nye 
idrettsgrener behandles av særforbundene. 
 

Medlemskap følges etter særforbundets vedtekter. 
 
 
§ 7.2 Oppgave 
 
Særforbundet er den høyeste ansvarlig på sin idretts område. 
 
Særforbundene skal utvikle egen aktivitet, organisasjon og økonomi slik at den imøtekommer de krav 
og utfordringer som SVL styret, medlemmer og samarbeidspartner forventer. 
 
Særforbundene skal legge til grunn vedtektene fra idrettstinget for sitt virkeområde. 
 
Søknader om arrangement og økonomisk støtte fra medlemslag skal behandles og vedtas av styret i 
særforbundene.   
Ved tildelinger av økonomisk støtte til lag og foreninger eller andre utbetales tilskuddet etter at 
rapportering og regnskap er levert. Dersom rapport og regnskapsoversikt ikke mottas kan styret 
kreve at vedtak eller tilsagnsdokumentet ikke effektueres. 
  
Alle tildelte arrangement og kurs skal offentliggjøres via hjemmesider, media eller sosiale medier.  
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Særforbundene har rapporterings ansvaret til SVL styret om økonomi, aktivitet, medlemsmassen, 
medlemslag, gjennomføring av vedtak fra årsmøtet/idrettstinget og eventuelt avvik fra vedtektene. 

 
 
§ 7.3 Opptak av nye særforbund, nye idretter og navneendring  
 
Opptak av nye særforbund og navneendringer skal vedtas av idrettstinget, etter kriterier som 
fastsettes av idrettstinget.   
 

 
§ 7.4 Utmelding og oppløsning 
 
Særforbund som ønsker å melde seg ut av SVL varsler SVL styret. Ved utmelding tilfaller 
særforbundets overskytende midler til et formål som er godkjent av idrettstinget/SVL styret. 
 
Ved oppløsning tilfaller særforbundets overskytende midler til et formål som er godkjent av 
idrettstinget. 
 
Søknad om eventuell sammenslutning med andre særforbund og 
nødvendige vedtekter må behandles av idrettstinget med 2/3 flertall. 

 
 
 
§ 8 Prokura og signaturrett 
 
Administrasjonsleder og styreleder skal ha prokura og signaturrett på vegne av SVL.  

 

 
 
 
 
 
 


