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Lov for Norges Livredningsselskap
Vedtatt på landsmøtet 25.januar 1907, endret på landsmøtene 12.april 1919, 30.april 1943,
29.april 1944, april 1945, 16.april 1983, 7.april 1984, 10.mai 1986, 23.april 1989, 24.mai
1991, 24.april 1993, revidert 8.juni 1996, revidert 12.juni 1999, revidert 10.mai 2003,
revidert 8. mai 2004, revidert 28. mai 2005. Endret 01.01.2012. Endret 29.04.2017.
Endret 22.01.2022.
§ 1 Navn
A. Selskapets navn er Norges Livredningsselskap (NLS).
B. Norges Livredningsselskap er en selvstendig organisasjon. Kretser og klubber er
underlagt Norges Livredningsselskaps lov.
C. Norges Livredningsselskap er tilsluttet International Life Saving Federation of
Europe (ILSE) og er underlagt dette forbunds regler.

§ 2 Formål og visjon
A. Norges Livredningsselskap er en organisasjon som skal arbeide for å spre
kunnskap og ferdigheter innen svømming, selvberging, livredning og førstehjelp.
Dette skal oppnås gjennom kursvirksomhet, klubb- og lokallagets aktiviteter,
utdanning av instruktører, informasjon og annet forebyggende arbeid.
B. Norges Livredningsselskap skal være en positiv verdiskaper for individ og
samfunn, og en ledende organisasjon for å fremme svømmeaktiviteter og
livredning. Norges Livredningsselskaps arbeid skal preges av frivillighet,
demokrati, lojalitet og likeverd. All aktivitet skal bygges på grunnverdier som
aktivitetsglede, fellesskap, helse og rettferdighet.
C. Norges Livredningsselskap skal organisere og gi tilbud til alle aldersgrupper, og
særlig arbeide for å styrke barne- og ungdomsarbeid innen virksomhetsområde.
D. Norges Livredningsselskaps visjon er “Alle innbyggere i Norge skal lære seg å
svømme og kunne være i stand til å berge seg selv og andre i vannmiljøer”.

§ 3 Medlemskap og opptakskrav
A. Søknad om opptak av ny krets eller klubb sendes til hovedstyret i Norges
Livredningsselskap. Det er en forutsetning at krets eller klubb har satt seg inn i
og følger Norges Livredningsselskap lover. Søknaden skal inneholde spesifiserte
opplysninger om navn, tilholdssted, styre, adresse, medlemstall og eventuell
tilknytning til andre lag og foreninger. Hovedstyret skal senest innen tre
måneder treffe sin avgjørelse og gi søker tilbakemelding. Utmeldelse må sendes
Norges Livredningsselskap skriftlig.
B. Søknad om medlemskap fra direkte medlemmer skal inneholde opplysninger om
navn, adresse, fødselsår og eventuell tilknytning til andre lignende lag og
foreninger.

C. Et medlem i Norges Livredningsselskap er en person som betaler en kontingent
til selskapet enten direkte eller gjennom krets/klubb. I familier betaler
hovedmedlem full kontingent, hver av de øvrige familiemedlemmer betaler 1/3
av kontingenten forutsatt samme folkeregistrerte adresse.
D. Landsmøtet vedtar fordelingsnøkkelen for medlemskontingenten mellom
Norges Livredningsselskap krets/klubb og Norges Livredningsselskap sentralt.
§ 4 Krav om politiattest
Norges Livredningsselskap-både i kretser og klubber skal være et trygt sted å være for
alle. Å kreve politiattest understreker seriøsitet, og at en har samme krav og
forventninger til alle de som utfører oppgaver, uavhengig av alder. Derfor vil det kreves
at politiattest fremvises for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillitseller ansvarsforhold ovenfor mindreårige (under 18 år) og mennesker med
utviklingshemning.
For at oppgaven skal ansees å innebære et slikt tillits eller-ansvarsforhold, menes det at
oppgaven vil gi en posisjon ovenfor personen som muliggjør overgrep og at oppgaven
setter personen i en slik posisjon over tid, enten sammenhengende eller flere ganger
med jevne mellomrom.
Ordningen omfattes både av ansatte og frivillige, men det er avgjørende hvilke
oppgaver vedkommende skal ha. Det vil være instruktører, trenere og lagledere som
har direkte kontakt med mindreårige og mennesker med utviklingshemning.
Politiet utsteder attest til alle over 15 år. Den som plikter å fremlegge politiattest skal
selv sende søknaden.
Politiattesten skal fornyes etter 3 år.
I forhold til forvaltningsloven har ikke frivillige organisasjoner formell taushetsplikt.
Derfor skal hovedstyret, styrer i kretser og klubber oppnevne en person som er
ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattester. Denne personen skal pålegges å
ha taushetsplikt ovenfor uvedkommende i forhold til de opplysninger han får kjennskap
til.
Henviser til: Politiregisterforskriften §34-1- 13, jf. Politiregisterloven §39 første ledd og
§36 vandelkontroll
§ 5 Hovedorganer
Selskapets hovedanliggender ivaretas av:
•

Landsmøtet

•

Hovedstyret

§ 6 Landsmøtet
Landsmøtet er Norges Livredningsselskaps høyeste myndighet. Stemmeretten kan
ivaretas av representant(er) som er fylt 15 år pr 31.12 i foregående år.
A. Stemmerett
På Landsmøtet møter, med stemmerett:
• Hovedstyret
• Leder av BU
Representanter valgt av kretser og klubber i følgende forhold:
1. Kretser:
• 2 representanter uavhengig av antall klubber i kretsen.
2. Klubber uten kretstilknytning:
• fra 1 til 100 medlemmer - 1 representant
• fra 101 medlemmer og mer - 2 representanter
3. Direkte medlemmer
• fra 1 til 100 organiserte direkte medlemmer - 1 representant
• fra 101 organiserte direkte medlemmer og mer - 2 representanter
Det skal leveres skriftlig oversikt til Landsmøte som inneholder informasjon
om hvilke medlemmer representanten(e) representerer.

B. Tale- og forslagsrett
1. Andre utvalgs- og komitémedlemmer:
- møter med tale- og forslagsrett.
2. Direkte medlemmer:
- møter med tale- og forslagsrett.
C. Kretser og klubber uten kretstilknytning kan stille med observatører med
talerett.
D. Medlemstallet regnes pr. 31. desember i henhold til den årsmelding kretser og
klubber har sendt inn.
E. Ingen representant har mer enn 1 stemme. Bare de fremmøtte representanter
har stemmerett.

F. Hovedstyremedlem kan ikke møte som representant for krets eller klubb.
G. Et lovlig sammensatt Landsmøte er beslutningsdyktig med det antall
representanter som møter.
H. Landsmøtets arbeidsmåte: I plenum vedtas strategier, handlingsplaner og
lovendringer. Det velges styre og utvalg.
I. Landsmøtet ledes av møteleder. Forslag skal betraktes som vedtatt ved simpelt
flertall.
J. Protokoll fra landsmøtet sendes alle organisasjonsledd i Norges
Livredningsselskap innen 3 måneder fra møtedato.
K. Ved landsmøtet nyttes reisefordeling.
L. Ordinært landsmøte avholdes hvert 2 år gjeldene fra og med 2019, normalt i
mai, men senest innen utgangen av juni. Det berammes skriftlig av hovedstyret
med minst 3 måneders varsel.
M. Hovedstyret kan innkalle til Landsmøte til annen tid når spesielle forhold gjør det
nødvendig.
§ 7 Landsmøteforslag
Forslag som ønskes behandlet på Landsmøtet sendes skriftlig til hovedstyret senest
10 uker før landsmøtet. På Landsmøtet kan det ikke behandles lovforslag eller
endringer i lov som ikke er oppført på den utsendte saksliste.
Andre saker som ikke er oppført på sakslisten, kan behandles og avgjøres ved 2/3
flertall.
§ 8 Dagsorden
A. Senest 3 uker før Landsmøtet sender Hovedstyret dagsorden, årsberetning og
regnskap, samt styrets redegjørelse for regnskapet til alle kretser, klubber og BU
, jf. lov for kretser og klubber. Dersom årsregnskap ikke er innlevert, mister
kretsen/klubben stemmerett under neste landsmøte.
På Landsmøtet behandles:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Godkjenning av fremmøtte representanter.
Godkjenning av innkalling.
Godkjenning av saksliste.
Godkjenning av forretningsorden.
Valg av møteleder. Møteleder bør ikke være representant.
Valg av sekretærer. Sekretærer bør ikke være representanter.
Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.
Valg av 2 representanter som tellekorps.
Valg av 2 representanter til behandling av refusjoner (reisefordeling).
Godkjenning av Norges Livredningsselskaps beretning.
Godkjenning av revidert regnskap for foregående år.
Behandle innkomne forslag og saker som blir forelagt Landsmøtet.
Godkjenning av budsjett og arbeidsplan for kommende år.

14.
15.
16.
B.

Valg av statsautorisert revisor til å revidere NLS sitt regnskap samt
fastsetting av honorar, avgjøres på landsmøtet etter anbefaling fra
Hovedstyret.
Landsmøtet avgjør hvor og når neste landsmøte skal holdes.
Valg.

Følgende tillitsvalgte velges:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Hovedstyret: president og 4 styremedlemmer, samt 2
vararepresentanter. Visepresident konstitueres ved første
hovedstyremøte. Alle tillitsvalgte velges for en periode på to år om
gangen. Fra og med Landsmøte i 2018 velges alle tillitsvalgte for en
periode på 3 år og fra og med Landsmøte i 2019 for en periode på 4
år.
Kontrollkomité: 3 medlemmer og 1 varamedlem (2/3/4 år).
Lovkomité: 3 medlemmer og 1 varamedlem (2/3/4 år).
Valgkomité: 3 medlemmer og 1 varamedlem (2/3/4 år).
Aktivitetsutvalget: 3 medlemmer og 1 varamedlem (2/3/4 år).
Øvrige utvalg og komiteer oppnevnes etter behov.
Utvalg og komiteer møter når leder eller minst 2 av medlemmene
innkaller. Utvalgene og komiteene er rådgivende organer for
Hovedstyret i særskilte oppgaver som er pålagt det enkelte utvalg og
komité, enten i følge lov eller vedtak. Utvalg og komiteer rapporterer
til Hovedstyret.

§ 9 Valgprosedyre
A.
B.
C.

D.

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Kun foreslåtte
kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Alle stemmesedler telles, men
blanke stemmesedler regnes som ikke avgitt.
President, samt lederne av utvalg og komiteer velges enkeltvis. De kandidater
som får flest stemmer innen hver funksjon, anses valgt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall, dvs. mer enn
halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to
kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det stemmelikhet ved omvalg,
avgjøres valget ved loddtrekning.
Når flere skal velges ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har
oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten
av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og
etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det
stemmelikhet ved omvalg, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 10 Ekstraordinært landsmøte
A. Ekstraordinært landsmøte innkalles av Hovedstyret med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært Landsmøte avholdes:
1. etter vedtak av ordinært Landsmøte
2. etter vedtak av Hovedstyret
3. når 1/3 av kretsene og/eller klubbene uten kretstilhørighet skriftlig
forlanger det
B. Det kan bare behandles saker som er angitt i innkallingen.
§ 11 Hovedstyret
A.
B.

C.
D.
E.
F.

Hovedstyret består av president og 4 medlemmer.
Hovedstyret skal:
1. Iverksette Landsmøtets beslutninger.
2. Påse at Norges Livredningsselskaps lover og bestemmelser blir overholdt.
3. Ha ansvaret for selskapets økonomi. Iverksette de økonomiske tiltak som
synes påkrevet. Hovedstyret kan melde prokura. Underskrift av president
og 1 hovedstyremedlem eller 2 hovedstyremedlemmer binder selskapet
overfor andre.
4. Godkjenne handlingsplan for selskapets aktiviteter.
5. Godkjenne tid og sted for Norgesmesterskap.
6. Tildele Norges Livredningsselskaps æresbevisninger til personer,
organisasjoner og institusjoner etter gjeldende statutter.
7. Utarbeide budsjett, årsberetning og regnskap.
8. Ansette Daglig leder som leder selskapets daglige drift, herunder fastsette
lønns- og arbeidsvilkår.
9. Foreta andre ansettelser ved behov, herunder fastsette lønns- og
arbeidsvilkår.
10. Fastsette satser for skyss- og kostgodtgjørelse.
11. Utarbeide retningslinjer for deltagelse i internasjonale aktiviteter.
Godkjenne troppenes størrelse og trenere, ledere og dommere, etter
forslag fra Aktivitetsutvalget.
12. Avgjøre tvister innen Norges Livredningsselskap, eventuelt i samarbeid
med Daglig leder.
13. Utarbeide retningslinjer for det enkelte hovedstyrestyremedlems arbeid
og myndighet.
14. Representere Norges Livredningsselskap innenlands og utenlands.
Oppnevne representanter til kongresser.
Ved stemmelikhet i Hovedstyret er presidentens stemme avgjørende.
Et styremøte er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene møter. Et
styre kan fatte vedtak når minst halvparten av medlemmene møter.
Ved skifte av styre overtar det nye styret umiddelbart etter at Landsmøtet er
avholdt.
Hovedstyret avholder faste månedlige møter. Utover dette avholdes møter
etter behov.
Vararepresentanter trer inn for medlemmer i Hovedstyret, utvalg og
komiteer ved godkjent fravær i aktuelt tidsrom. Ved lengre tids fravær trer
varamedlem inn i styret i inntil hele valgperioden.

§ 12 Lovkomitè
A.
B.
C.

Komiteen er rådgivende organ i lov- og vedtektssaker for Norges
Livredningsselskap.
Hovedstyret forelegger komiteens forslag for Landsmøte etter at komiteens
mening er hørt.
Forslag til Landsmøte som krever lovendring, eller direkte lovforslag,
forutsettes sendt til komiteen minst 10 uker før landsmøtet holdes.

§ 13 Kontrollkomitè
Kontrollkomiteen skal påse at selskapets virksomhet foregår på en betryggende og
hensiktsmessig måte i samsvar med lov, Hovedstyrets- og Landsmøtets vedtak,
samt i henhold til andre lover og regler som selskapet er pliktig til å rette seg etter.
Kontrollkomiteen er en uavhengig komité.
§ 14 Valgkomité
Valgkomiteen møter når leder eller minst 2 av medlemmene innkaller. Komiteen
legger frem forslag til valgbare representanter på Landsmøtet. Valgkomiteen er en
uavhengig komité. Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med valglisten.
§ 15 Barne- og ungdomskomitè
Barne- og ungdomskomiteen (BU-komiteen) planlegger og gjennomfører aktiviteter og
prosjekter for barn- og ungdomsmedlemmer. BU-komiteen velges av representantene
fra kretser og klubber. Alle kretser/klubber skal velge 1 representant og 1 vara hvis
kretsen/klubben har aktive medlemmer i aldersgruppen 13-26 år.
Valget av disse skal gjennomføres før 1. september, og representant og vara velges for
2 år.
Alle representantene danner BU-komiteen, og fungerer som et BU-styre.
Representantene velger leder BU og nestleder BU før 1. okt ober.
Barne- og ungdomskomitè møter når leder eller minst 2 av medlemmene innkaller.
BU-styret vedtar hvilke aktiviteter som skal gjennomføres. Komiteen gjennomfører
driften innenfor godkjent budsjett og med de ressurser som er tilgjengelig for dens
ar beid. Komiteen må forhalde seg til og følge Loven til NLS, retningslinjene for BU
eller hovedstyrets vedtak.
Komiteen rapporterer til BU-koordinator som rapporterer til Daglig leder og/
eller hovedstyret.
Leder BU-komiteen eller den/de som BU-styret utpeker har stemme- og møterett
på Landsmøte. Jfr. § 6.A
Hovedstyret dekker kostnadene for 1 representant , jfr. § 6.A

Komiteen er et rådgivende organ for hovedstyret i barne- og ungdomssaker samt i
særskilte oppgaver som er pålagt ungdomskomiteen, enten i følge lov eller vedtak.
Komiteen er underlagt Hovedstyrets kontroll.
Klubber/kretser kan stille med egen BU-representant på landsmøtet som
observatører. Kostnaden må dekkes av kretsen/klubben
§ 16 Aktivitetsutvalg
Aktivitetsutvalget møter når leder eller minst 2 av medlemmene innkaller.
Utvalget er rådgivende organ for Hovedstyret i særskilte oppgaver som er pålagt
Aktivitetsutvalget, enten i følge lov eller vedtak. Utvalget er underlagt
Hovedstyrets kontroll.
§ 17 Øvrige utvalg og komiteer
Utvalg og komiteer møter når leder eller minst 2 av medlemmene innkaller.
Utvalgene og komiteene er rådgivende organer for Hovedstyret i særskilte oppgaver
som er pålagt det enkelte utvalg og komité, enten i følge lov eller vedtak. Utvalg og
komiteer er underlagt Hovedstyrets kontroll, med unntak av kontrollkomiteen og
valgkomiteen.

§ 18 Daglig leder
Daglig leder er leder for sekretariatet. Vedkommende er ansvarlig for alle
administrative funksjoner innen Norges Livredningsselskap, og utfører de pålegg og
setter i verk de vedtak som er truffet av Hovedstyret. Forøvrig arbeider
Daglig leder etter instruks utarbeidet av Hovedstyret. Daglig leder er ikke valgbar
til hovedstyret, krets eller klubbstyrer.
§ 19 Rapportering
Kretser og klubber skal i rett tid og senest innen 31. mars sende årsmelding om sin
virksomhet til Hovedstyret.
§ 20 Offisielt organ
Bladet ''Livredderen'' er selskapets offisielle organ.
§ 21 Kontakt med media
Kontakt med media som naturlig faller inn under Norges Livredningsselskaps
arbeidsfelt og er av nasjonal interesse, kan bare tas opp av Hovedstyret.
§ 22 Habilitet
Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte i Norges Livredningsselskap kan
ikke etablere eller eie foretak eller organisasjon som konkurrerer med NLS.
Tillitsvalgte, oppnevnte representanter, ansatte og nærtstående til ansatte av
Norges Livredningsselskap er inhabile når spesielle forhold foreligger, som er egnet
til å svekke tilliten til vedkommendes evne til å fremtre nøytral. Blant annet skal det
legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe
for vedkommende selv, eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning
til.
Inhabilitetsspørsmål avgjøres av Hovedstyret.
Personer som har ansettelsesforhold til hovedkontoret til Norges
Livredningsselskap, kan ikke velges som representant eller vara til Hovedstyret.
Personer med slikt ansettelsesforhold kan heller ikke velges til kontrollkomiteen.

§ 23 Lovendringer
Forandringer og tillegg til disse lover kan bare foretas av Landsmøtet med minst 2/3
av de avgitte stemmer.
§ 24 Oppløsning
Vedtak om oppløsning av selskapet krever 4/5 flertall av stemmene på Landsmøtet.
Når det er gjort vedtak om oppløsning av selskapet, avgjør landsmøtet med vanlig
flertall hvordan selskapets formue skal brukes. Det er en forutsetning at
mottakende organisasjon(er) har samme formål med sin drift som Norges
Livredningsselskap.
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LOV
for en krets, eller klubb uten kretstilknytning i Norges Livredningsselskap
Vedtatt av Hovedstyret 12. januar 1963 og landsmøtet 7.april 1984. Endret 23.april 1989,
revidert 24.april 1993, revidert 10. mai 2003, revidert 8. mai 2004. Endret 01.01.2012.
Endret 29.07.2017
§ 1 - Formål
Kretser og klubber uten kretstilknytning i Norges Livredningsselskap skal arbeide for å spre
kunnskap og ferdigheter innen svømming, selvberging, livredning og førstehjelp. Dette skal
oppnås gjennom kursvirksomhet, klubb- og konkurranseaktiviteter, utdanning av
instruktører, informasjon og annet forebyggende arbeid.
Norges Livredningsselskaps visjon er “Alle innbyggere i Norge skal lære seg å svømme og
kunne være i stand til å berge seg selv og andre i vannmiljøer”.

§ 2 - Medlemskap
Kretsene og klubbene uten kretstilknytning må være medlem av Norges
Livredningsselskap. De skal rette seg etter de lover og regler som gjelder for Norges
Livredningsselskap og etter vedtak fra Hovedstyret.
En krets eller klubb uten kretstilknytning må ha minst 3 medlemmer. Kretsen kan bestå av
flere tilsluttende klubber og bør dekke et naturlig distrikt (kommune/fylke). Kretsstyret
eller klubbstyret skal velges på årsmøtet og bestå av minst 3 og opptil 5 medlemmer.
Vervene leder, nestleder og sekretær må dekkes. Styret leder kretsarbeidet.
Medlemsoversikt og regnskapsutdrag skal sendes hovedstyret pr. 31.12 hvert år. Dersom
dette ikke er gjort mister kretsen eller klubben sin stemmerett på kommende landsmøte.
En person kan bare være registrert som medlem i Norges Livredningsselskap fra 1 krets
eller klubb. Styremedlem og landsmøterepresentanter kan bare velges blant medlemmer
som er registrert i Norges Livredningsselskap fra kretsen eller klubben.

§ 3 - Årsmøte
Hvert år før utgangen av mars måned holder kretsen eller klubben ordinært årsmøte med
minst 8 dagers varsel fra styret.
På årsmøtet skal det:
1. gis melding om arbeidet det siste året,
2. legges frem revidert årsregnskap
3. legges frem forslag til budsjett og arbeidsplan for kommende år,

4. velges leder,
5. velges styremedlemmer med vararepresentanter, og l BU representant og l BU vara
for BU-komiteen (forutsettes aktive medlemmer i aldersgruppen 13-26 år.
6. velges revisor,
7. velges utsending(er) til landsmøtet, med reserve
8. drøfte og eventuelt avgjøre forslag og andre spørsmål av interesse for kretsen
eller klubben.
Protokoll fra ordinært årsmøte skal sendes Hovedstyret før landsmøtet. Det skal bl.a.
inneholde resultat av de 7 nevnte punktene. Styret kan med 8 dagers varsel kalle inn til
ekstraordinært årsmøte for å avgjøre saker som er nevnt i innkallingen. Protokoll fra
ekstraordinært årsmøte skal sendes Hovedstyret omgående.

§ 4 - Vedtak
På årsmøtet trengs det 2/3 flertall av de avgitte stemmer til vedtak om forslag til endring i
lovene og 4/5 flertall for oppløsning av kretsen eller klubben. Til andre vedtak kreves
vanlig flertall.
Stemmeberettiget ved årsmøtet er den som er registrert som medlem i Norges
Livredningsselskap i kretsen eller klubben og som har betalt kontingenten til selskapet før
den måned som årsmøtet holdes.

§ 5 - Mekling
Ved eventuelle konflikter mellom kretser eller klubber mekler Hovedstyret, eventuelt i
samarbeid med Daglig leder. Hovedstyret, og eventuelt Daglig leder, kan også mekle
ved interne konflikter i kretser eller klubber om det ønskes. Dersom en konflikt kan skade
Norges Livredningsselskap omdømme utad, plikter Hovedstyret å gripe inn og
kretsen(e) eller klubben(e) plikter å følge de løsninger som Hovedstyret fremlegger.
§ 6 - Oppløsning
Er det gjort vedtak om å oppløse kretsen eller klubben, tilfaller kretsens eller klubbens
midler og eiendeler Norges Livredningsselskap.

§7 - Avvik fra lover og vedtekter
Avvik fra disse lover og vedtekter må godkjennes av hovedstyret i Norges
Livredningsselskap for å være gyldig.

