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VIKTIG INFORMASJON: 
Nedenfor er det forskjellige oppgaver, alternativ 1 og alternativ 2. Dere skal skrive 
den oppgaven som dere har fått beskjed om i egen mail. 
 

 

 

Alternativ 1 
 
 
Kandidaten skal arbeide selvstendig med besvarelsen. Det er ikke adgang til å få hjelp, 
verken fra studenter, familie eller andre. NIH kjører et eget program for å avdekke plagiat og 
andre former for juks med besvarelsen.  
 
 
Oppgave 1. 
Storevik Ballklubb i Storevik er et særidrettslag i NIF som i mange år har drevet med 
håndball på et veldig lavt nivå. Den tidligere landslagsspilleren Kari Kanonball flyttet til 
Storevik. Etter å ha sett noen kamper med klubbens kvinnelag, fikk hun lyst til å engasjere 
seg i håndballklubben. Klubben har flere unge spillere med stort talent, og Kari så et stort 
potensial i disse spillerne. Kari mente at med hennes enorme trenerferdigheter, 
spillererfaring på høyeste nasjonale nivå og kontaktnett, vil hun kunne danne et topplag i 
Storevik. Hun mente laget kan spille seg opp i Eliteserien for kvinner (landets høyeste nivå) 
dersom klubben følger hennes råd. For å lykkes mente hun klubben må skifte navn til 
Storevik kraft IL for å synliggjøre for alle hvilken kraft og styrke som ligger i den nye 
satsingen i idrettslaget.  
 

A. Har idrettslaget rett til å skifte navn til Storevik kraft IL? 
 
Styret i idrettslaget inngikk etter navneendringen en samarbeidsavtale med Storevik Kraft AS 
hvor Storevik kraft IL overdro deler av sine kommersielle rettigheter til Storevik Kraft AS. 

 
B. Hvilket organ i idrettslaget har kompetanse til å inngå avtale om overdragelse av 

idrettslagets kommersielle rettigheter til et samarbeidende aksjeselskap? 
 

C. Må en avtale om overdragelse av kommersielle rettigheter godkjennes av noen før 
og/eller etter inngåelse? 

 
Etter avtalen mellom Storevik kraft IL og Storevik Kraft AS skal hver av partene ha rett til å 
oppnevne ett styremedlem i styret til den andre avtaleparten. 
 

D. Har idrettslag adgang til å inngå en avtale med samarbeidende aksjeselskap som 
innebærer at idrettslaget får rett til å oppnevne et styremedlem i det samarbeidende 
aksjeselskapet? 

 
E. Har idrettslag adgang til å inngå en avtale med samarbeidende aksjeselskap som 

innebærer at aksjeselskapet får rett til å oppnevne et styremedlem i idrettslag? 
 
Lise Ås er mangeårig medlem av Storevik kraft IL og har gjort opp sine medlemsforpliktelser. 
Hun er mor til en av de lovende unge spillerne og eier 35 % av aksjene i Storevik Kraft AS. 
Kari Kanonball ønsker å ha Lise Ås med som styremedlem i idrettslaget. 
 

F. Er Lise Ås valgbar som styremedlem i Storevik kraft IL? 
 



I samarbeidsavtalen mellom Storevik kraft IL og Storevik Kraft AS er det avtalt at partene 
sammen skal opprette et sportslig utvalg som skal bestå av to representanter fra hver av 
partene. En av idrettslagets representant skal være utvalgets leder. 
 

G. Har idrettslag adgang til å inngå en avtale med samarbeidende aksjeselskap om 
opprettelse av et sportslig utvalg hvor begge avtaleparter har medlemmer? 

 
Kålbra AS hadde i flere år vært hovedsponsoren til Storevik kraft IL. Kålbra AS ønsket ikke å 
forlenge sponsoravtalen som utløp ved utgangen av 2020. Kari Kanonball tok kontakt med 
Havplast AS som sa seg villig til å sponse Storevik kraft IL i perioden 2021-2023 med 5 
millioner fordelt på tre år. Sponsoravtale ble inngått, og Havplast AS fikk rett til å ha sin logo i 
hallen hvor Storevik kraft IL spiller sine hjemmekamper. Etter avtalen skal spillerne stille opp 
i reklamekampanjer for plastprodukter og fortelle om de miljømessige fordelene med plast. 
Lagets stjernespiller, Kari Tastad, ble bedt om å stille opp i en reklamekampanje for Havplast 
AS. Kari Tastad er en kjent og ivrig miljøforkjemper og sier hun slettes ikke ser noen 
miljømessige fordeler med plast. Det strider mot hennes overbevisning å delta i kampanjen. 
Idrettslagets styre mener hun har plikt til å stille opp. 
 

H. Har Kari Tastad rett til å nekte å delta i kampanjen for Havplast AS? 
 
 
Oppgave 2. 
 

A. Hva er vilkårene for å kunne ilegge straff etter NIFs straffebestemmelser? 
 

B. På hvilken måte kan en dom fra NIFs domsutvalg overprøves? 
 

C. På hvilken måte kan et vedtak om alminnelig disiplinærforføyning overprøves? 
 

D. Hva taler for, og hva taler mot å opprette en påtalenemnd i NIF? 
 

E. Har idrettslag plikt til å ha rutiner for intern varsling? 
 

F. Hvilket ansvar har idrettslag i tilfelle ved brudd på reglene om intern varsling? 
 

 
 
Alle spørsmål skal besvares. Kandidaten skal ikke spekulere i faktum. Mener 
kandidaten at oppgaven inneholder uklare eller ufullstendige opplysninger, må 
kandidaten selv ta nødvendige forutsetninger. Disse må fremgå klart av besvarelsen. 
Husk alltid å vise til relevante bestemmelser, men det er unødvendig å gjenta ordlyden 
i bestemmelsene. 



Alternativ 2 
 
 
Kandidaten skal arbeide selvstendig med besvarelsen. Det er ikke adgang til å få hjelp, 
verken fra andre studenter, familie eller andre. NIH kjører et eget program for å 
avdekke plagiat og juks med besvarelsen.  
 
 
Oppgave 1. 
 

G. Har idrettslag plikt til å ha rutiner for intern varsling? 
 

H. Hvilket ansvar har idrettslag i tilfelle ved brudd på reglene om intern varsling? 
 

I. Hva taler for, og hva taler mot å opprette en påtalenemnd i NIF? 
 

J. Hva er vilkårene for å kunne ilegge straff etter NIFs straffebestemmelser? 
 

K. På hvilken måte kan en dom fra NIFs domsutvalget overprøves? 
 

L. På hvilken måte kan et vedtak om alminnelig disiplinærforføyning overprøves? 
 
 
Oppgave 2. 
Lillevik Bandyklubb i Lillevik er et særidrettslag i NIF som i mange år har drevet med bandy 
på et lavere nivå. Den tidligere landslagsspilleren i bandy Karl Kølla flyttet fra Trangvik til 
Lillevik. Etter å ha sett noen kamper med klubbens bandylag fikk han lyst til å engasjere seg i 
klubben. Bandyklubben har flere unge spillere med stort talent, og Karl Kølla så et stort 
potensial i disse spillerne. Han mente at med hans enorme trenerferdigheter, spillererfaring 
på høyeste nasjonale nivå og kontaktnett, vil han kunne danne et topplag i Lillevik. Han 
mente laget kan spille seg opp i Eliteserien (landets høyeste nivå) dersom klubben følger 
hans råd. For å lykkes mente han klubben må skifte navn til Lillevik energi IL for å vise 
hvilken styrke og energi som ligger i den nye satsingen i idrettslaget. Navneendringen ble 
vedtatt av styret i klubben som deretter inngikk en samarbeidsavtale med Lillevik Energi AS 
hvor Lillevik energi IL overdro deler av sine kommersielle rettigheter til Lillevik Energi AS. 
 

I. Kan idrettslaget skifte navn til Lillevik energi IL? 
 

J. Hvilket organ i Lillevik energi IL har kompetanse til å inngå avtale om overdragelse av 
idrettslagets kommersielle rettigheter til et samarbeidende aksjeselskap? 

 
K. Må avtalen mellom Lillevik energi IL og Lillevik Energi AS om overdragelse av 

kommersielle rettigheter godkjennes av noen før og/eller etter inngåelse? 
 
Etter avtalen mellom Lillevik energi IL og Lillevik Energi AS skal hver av partene ha rett til å 
oppnevne to styremedlemmer i styre til den andre avtaleparten. 
 

L. Har idrettslag adgang til å inngå en avtale med samarbeidende aksjeselskap som 
innebærer at aksjeselskapet får rett til å oppnevne to styremedlemmer i idrettslagets 
styre? 
 

M. Har idrettslag adgang til å inngå en avtale med samarbeidende aksjeselskap som 
innebærer at idrettslaget får rett til å oppnevne et styremedlem i det samarbeidende 
aksjeselskapet? 



 
I samarbeidsavtalen mellom Storevik energi IL og Storevik Energi AS er det avtalt at partene 
sammen skal opprette et sportslig utvalg som skal bestå av to representanter fra hver av 
partene. En av idrettslagets representant skal være utvalgets leder. 
 

 
N. Har idrettslag adgang til å inngå en avtale med samarbeidende aksjeselskap om 

felles sportslig utvalg? 
 
Kari Ås er mangeårig medlem av Lillevik Energi IL og har gjort opp sine 
medlemsforpliktelser. Hun er mor til en av de lovende unge spillerne i klubben. Hun eier 30 
% av aksjene og er hovedaksjonær i Lillevik Energi AS. Karl Kølla ønsker å ha Lise Ås med 
som styremedlem i idrettslaget. 
 

O. Kan Kari Ås velges til styremedlem i Lillevik Energi IL? 
 
Hovedsponsoren til Lillevik Energi IL hadde i flere år vært fiskeprodusenten Silda AS. Silda 
AS ønsket ikke å forlenge sponsoravtalen som utløp ved utgangen av 2020. Karl Kølla tok 
kontakt med Bryggekompaniet AS som sa seg villig til å sponse Lillevik Energi IL i perioden 
2021-2023 med 5 millioner fordelt på tre år. Sponsoravtale ble inngått og Bryggekompaniet 
AS fikk rett til å ha sin logo på banen hvor Lillevik Energi IL spiller sine hjemmekamper. Etter 
avtalen skal spillerne i rimelig utstrekning stille opp i reklamekampanjer for sponsoren. 
Lagets stjernespiller, Tobias Tastad, ble bedt om å stille opp i en reklamekampanje for 
Bryggekompaniet AS. Tobias er en kjent, ivrig og engasjert avholdsmann. Han kan ikke 
tenke seg å stille opp i en kampanje for et selskap som produserer alkoholholdige drikker. 
Det strider mot hans overbevisning å delta i kampanjen. Idrettslagets styre mener han har 
plikt til å stille opp siden Bryggekompaniet også produserer mineralvann. 
 

P. Har Tobias Tastad rett til å nekte å delta i kampanjen? 
 
 
Alle spørsmål skal besvares. Kandidaten skal ikke spekulere i faktum. Mener 
kandidaten at oppgaven inneholder uklare eller ufullstendige opplysninger, må 
kandidaten selv ta nødvendige forutsetninger. Disse må fremgå klart av besvarelsen. 
Husk alltid å vise til relevante bestemmelser, men det er unødvendig ordlyden i 
bestemmelsene. 
 

 

 

 


