
Saksliste årsmøte Ringerike TKD 

Tid og sted: 24.3.2017. kl. 1800. Nordre brukar.  

1. Leder ønsker velkommen. 

2. Godkjenne de stemmeberettigede. 

3. Godkjenne innkallingen. 

4. Godkjenne saksliste. 

5. Velge møteleder, sekretær, samt to til å underskrive protokollen. 

6. Godkjenne klubbens årsmelding for 2016. 

7. Godkjenne klubbens regnskap for 2016. 

8. Behandle innkomne forslag. 

 Ingen innkomne saker fra medlemmer. 

 8.1 Sak fra styret: Låneopptak. 

 Styret i klubben ber om tillatelse til låneopptak til oppussing av ny 

dojang med sikkerhet i innvilgede spillemidler, begrenset oppad til 

innvilgede spillemidlers størrelse. Dette jfr. klubbens vedtekter § 12 

punkt 7. 

9. Fastsette medlemskontingent. 

 Styre foreslår følgende endringer. 

 Tiger gruppen økes fra 130 til 140 per måned. 

 Under 12 år økes fra 200 til 205 per måned 

 Over 12 år økes fra 230-235 per måned. 

 Familierabatt økes fra 20-25 % på medlemskap for nummer 2 osv 

videre fra samme familie. Det gis ikke rabatt på tiger gruppen, men 

øvrige medlemmer. 

 Prisene er inkludert kr 5 i administrasjons gebyr som går til NKF og 

medlemskap NKF og TTU samt lovpålagt forsikring.  

10. Behandle klubbens budsjett for 2017. 

11. Behandle klubbens organisasjonsplan. 

 Styret foreslår ingen endringer i organisasjonsplanen. 

12. Foreta følgende valg. 

a) Leder. 

 Geir Karlsen stiller til gjenvalg. 

b) Nestleder. 

 Artjom Stalmakov stiller til gjenvalg. 

c) 2 styremedlemmer og 1 vara medlem 

 Forslag nytt styremedlem. Renate Aaberg. 

 Gjenvalg styremedlem. Reinhardt Skøien. 

 Gjenvalg vara medlem. Tor Brede Rognlien 

d) Representanter til møter i RIR, ØKK, TTU, NKF. 

 Styret foreslår at dette delegeres til styret. 

e) Valgkomité med 2 medlemmer hvorav en leder. Samt et vara medlem. 

 Forslag leder: Timmy Gauksrud 

 Forslag medlem: Rune Berg 



 Forslag vara: Andrine Løvhøiden. 

f) 2 revisorer. 

 Roger Lippert.  

 Analyn Karslen.  

g) Øvrige valg i henhold til organisasjons plan. 

 Styret foreslår at dette delegeres til styret. 

13. Nytt styre ønskes lykke til. 
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Styret har denne perioden bestått av 

Leder Geir Karlsen 

Nestleder: Artsiom Stalmakov 

Styremedlem: Reinhardt Skøien 

Styremedlem: Irene Choi Lippert 

Varamedlem: Tor-Brede Rognlid 

Styrets oppsummering av året. 

Året 2016 har vært et godt år for RTKD. Vi har hatt et godt økonomisk år med et solid overskudd 

takket være en nøktern drift. Vi har jobbet mye med vårt prosjekt å bygge en egen Dojang i godt 

samarbeid med kommunen. Ved årets slutt var alt av rivningsarbeid utført. Og nytt gulv var støpt. Vi 

håper klubben i løpet av 2017 kommer langt i oppbygningen av dojangen. 

Klubbens instruktører har deltatt på mange seminarer og vært mye ute og reist. Dette har gitt våre 

instruktører økt kompetanse som igjen kommer klubben til gode.  

Klubben har 3 partier. Junior gruppen som er for 1-3 klasse. Reinhardt Skøien er den som 

hovedsakelig trener denne gruppen med god støtte fra Andrine og tre hjelpeinstruktører. Her har det 

vært god rekrutering. Barnepartiet har også et godt medlemstall og blir hovedsakelig trent av 

Artsiom, Tor-Brede og Geir. Voksengruppen har hatt et stigende medlemstall igjennom året og blir 

også hovedsakelig trent av Tor-Brede, Reinhardt, Artsiom og Geir. 

Klubben har også hatt med noen hjelpeinstruktører som er av uvurderlig verdi. Klubben har et stort 

behov for flere instruktører. Dette må nytt styre og instruktørene for 2017 jobbe videre med for å 

sikre videre utvikling av klubben. 

Instruktørene har vært 

Ansvarlige instruktører. 

Geir Karlsen 4.Dan, Artsiom Stalmakov 3.Dan, Reinhardt Skøien 2.Dan. Tor-Brede Rognlid 1.Dan,  

 

Hjelpe instruktører:  

Andrine Løvhøiden 1 Dan. Stig-Magnus Gjeralden 1 Dan, Timmy Gauksrud 1 Gup og Markus 

Aaberg 3.Gup    

 

Økonomi 

Regnskapsføreren oppsummerer året 2016 slik. 

Resultatet for 2016 viser et overskudd på kr. 183.693,- mot et overskudd på kr. 138.698,- i 2015. 

Totale inntekter har økt med ca. kr. 43.549,-. De største endringene i inntektene gjelder 

medlemskontingenten som har økt med ca. kr. 33.200, sponsorinntekter er ny med kr. 45.000 og 

offentlig støtte er redusert med kr. 47.500,-. 

  

Når det gjelder kostnader vedrørende oppussing i leide lokaler blir disse ført på konto 1398 Påkost 

leide lokaler i balansen. Inntekter vedrørende oppussing er ført på konto 1399 Gaver påkost leide 

lokaler. Når lokalene er ferdig oppusset vil summen av disse kontoene blir fordelt utover resten av 

leieperioden.  
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Medlemmer 

Per 31.12.2016 hadde klubben 138 medlemmer. Dette er et meget hyggelig tall. Vi vil fortsette å 

jobbe for å få flere medlemmer på ungdom og voksen gruppen. Her har vi fortsatt en mulighet til å 

vokse.  

 

Vi trenger å få på plass 1-2 faste instruktører til. Da kan vi danne en ungdoms gruppe og et reint 

voksen parti.  

Dojang 

Vi trener i kampsport rommet i første etasje i Ringerikshallen og også i annen etasje. Det er ikke 

blitt gjort noe særlige forandringer i hallen det siste året, men vi er stort sett fornøyd lokalene slik vi 

har det nå.  

 

Ny Dojang. 

Vi har i løpet av 2016 lagt ned mye arbeid i den nye Dojangen. Vi takker alle våre sponsorer og alle 

medlemmer som har hjulpet til. Vi er nå ferdige med alt av rivningsarbeidene og vi har lagt inn ny 

inntaks kabel til strømmen. Vi har fått støpt nytt gulv. Ventilasjonsarbeider er også påbegynt. 

 

Vi skal stå på å jobbe i 2017 for å komme lengst mulig med å bygge opp hallen vår. 

 

 
 

Sponsorer. 

Tor-Brede og Iver Skøien har jobbet hardt med å få inn noen sponsorer til klubben. Dette spesielt til 

pågående prosjekt. Men vi håper jo at de har lyst til å støtte klubben videre etter at prosjektet er 

fullført også. De har gitt oss et uvurderlig bidrag. 

 

www.ringeriketkd.no 

Hjemmesiden vår er en av våre største informasjonskanaler til medlemmene i tillegg til informasjon 

på trening. Siden bruker vi til å publisere nyheter, kommende begivenheter og treninger, terminlister 

og bilder. Vi bruker også hjemmesiden mye til å håndtere påmeldinger til for eksempel sommer- og 

vinterleir.  

 

  

http://www.ringeriketkd.no/
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Facebook. 

Klubben har også side på facebook hvor vi formidler beskjeder og meldinger. Denne siden er godt 

besøkt og vi har mange «likes»  

 

Siden vår har per desember 2016. 426 «likes» det vil si at det er mange som følger med på siden vår 

og får info der. Vi kan bli enda flinkere til å legge ut nyttig og kanskje også litt artig info der.  

Graderinger 

Klubben har avholdt to egne graderinger for medlemmene i løpet av året. 

RTKD Juleseminar. 

Klubben arrangerte også i 2016 med stor suksess igjen et eget juleseminar for barna med 

overnatting i hallen. Stor deltagelse og veldig fornøyde deltagere som reiste hjem etter gradering 

søndag. Takket være noen foreldre som stilte opp kunne vi gi våre medlemmer den juleavslutningen 

de fortjener. Med overnatting og avslutting med gradering og flotte diplomer.   

 

Goman bakeriet og Coop støttet oss med boller, saft og noe mer. Nytt i år var en poomse 

konkurranse. Dette var populært og vi var også meget imponert over sportsånden som våre 

medlemmer hadde under konkurransen. 

 

Representasjon. 

Klubben har vært representert på mange møter og samlinger igjennom året.  

Korea tur. 

Ingen fra klubben reiste på TTU sin årlige Korea tur. Men mange har planer om å reise i 2017.  

 

Ringeriksmaraton. 

Klubben stilte i år et lagt som besto utelukkende av klubbens medlemmer. Ringeriksmaraton har nå 

blitt en fast tradisjon i klubben. Dette satser vi på og få til også i 2017. Vi har hatt litt utfordringer 

med å få nok damer til å stille opp. Jenter og Damer, ta utfordringen! 

 

Sortbeltesamlinger. 

Klubben har vært representert på mange samlinger. Spesielt Tor-Brede, Artsiom, Andrine, Geir og 

Reinhardt har vært mye ute og trent. Det er mange flere som kan og bør delta på disse samlingene. 

 

Sortbelte gradering. 

Tor-Brede graderte til 1.Dan på sommerfestivalen. Han leverte en meget god gradering. Artsiom 

gikk opp til 3.Dan og Andrine gikk opp til 1 Dan på vinterleiren. Begge leverte solide graderinger. 
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Yudanja samling. 

Klubben har vært deltagende på flere samlinger. 

 

 

Konkurranser 

Klubben har ikke vært representert i noen konkurranser i 2016. To av klubbens instruktører trener 

for å stille i senior poomse i 2017. Vi håper dette vil medfører oppstarten på en poomse gruppen. Vi 

har også lagt fokus på poomse og poomse relatert trening på mandager. 

 

Dan seminar. 

Ringerike TKD klubb arrangerte 18-20 november Dan seminar i samarbeid med TTU. Vi hadde 

Grandmaster Cho og Master Anna Kim på besøk som instruktører. Vi har fått mange hyggelige 

tilbakemeldinger på arrangementet. Vi hadde fokus på å skaffe gode instruktører, legge til rette for 

overnatting for de som ønsket det. Tilrettelegge best mulig for våre gjester. Og sist men ikke minst 

god og næringsrik mat.  

 

Vi fikk også noen hyggelige innspill på vår facebook side. 

 
Ada Størmer Papatheocharis Takk til dere som sørget for at vi hadde det så trivelig. Hyggelige folk, fantastisk mat og god trening! 

Best organiserte helgeseminar jeg har vært på til dags dato - fjær i hatten!! 👍🏻 

 

 
 

TTU Sommer- og vinterleir. 

Klubben har deltatt på TTU sommerleir på Brandbu samt TTU vinterleir på Ski med noen deltagere 

fra Ringerike. Vi håper at det neste år kan bli noen flere. 

 

 

Styret i Ringerike TKD takker for 2016. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211353348175465&set=p.10211353348175465&type=3
https://www.facebook.com/ada.papatheocharis?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211353348175465&set=p.10211353348175465&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211353348175465&set=p.10211353348175465&type=3
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 Geir Karlsen                   Artsiom Stalmakov                      

    Leder            Nestleder                                   

 

 

 

 

 

 Reinhardt Skøien.            Irene Choi Lippert    

 Styremedlem.               Styremedlem 



Balanse pr. desember 2016

Firma:  Ringerike Tae Kwon Do Klubb
Dato:  13.02.2017

Alle beløp i NOK

                    IB                     UB                     Endring            %

Eiendeler

Anleggsm idler

Varige driftsm idler

Finansielle anleggsm idler

1398 Påkostninger leide lokaler 52 018 370 553 318 535 612,4

1399 Gaver påkostninger leide 0 -251 000 -251 000 0,0

Obligasjoner og andre fordringer 52 018 119 553 67 535 129,8

Sum  finansielle anleggsm idler 52 018 119 553 67 535 129,8

Sum  anleggsm idler 52 018 119 553 67 535 129,8

Om løpsm idler

1460 Varebeholdning 57 140 81 425 24 285 42,5

Varer 57 140 81 425 24 285 42,5

1500 Kundefordringer 0 2 302 2 302 0,0

Fordringer 0 2 302 2 302 0,0

Sum  fordringer 0 2 302 2 302 0,0

Investeringer

1900 Kasse 4 200 7 450 3 250 77,4

1920 Brukskonto 1594.46.60469 133 971 255 728 121 757 90,9

1921 Prosjektkonto  2280.37.88344 99 969 64 531 -35 438 -35,4

1930 Sparekonto 1638.03.11287 198 199 1 0,6

Bankinnskudd,kontanter o.l. 238 338 327 909 89 571 37,6

Sum  eiendeler 347 496 531 189 183 693 52,9

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Udisponert resultat 0 183 693 183 693 0,0

2050 Annen egenkapital 347 496 347 496 0 0,0

Annen egenkapital 347 496 347 496 0 0,0

Sum  opptjent egenkapital 347 496 531 189 183 693 52,9

Sum  egenkapital 347 496 531 189 183 693 52,9

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

Sum  egenkapital og gjeld 347 496 531 189 183 693 52,9

Balanserapport for  2016 for Ringerike Tae Kw on Do Klubb  



Resultatregnskap per desember 2016  

Firma:  Ringerike Tae Kwon Do Klubb 
  

Dato:   13.02.2017 

Alle beløp i NOK 

Tekst 2016 2015 

3200 Medlemskontigent 248 741 215 580

3201 Salg av treningstøy/utstyr 38 310 27 483

3202 Gradering 1 100 485

3208 Sponsorinntekter 45 000 0

Inntekter utenfor avg.om r. 333 151 243 548

3440 Offentlig støtte 30 650 78 181

3905 Grasrotandelen 11 484 10 007

Andre inntekter 42 134 88 188

Sum  inntekter 375 285 331 736

4300 Innkjøp av treningstøy/utstyr 33 201 6 734

4390 Beholdningsendring -24 285 10 675

Varekostnad 8 916 17 409

Bruttofortjeneste 366 369 314 327

5995 Andre sosiale utgif ter 7 007 15 116

Lønnskostnad 7 007 15 116

6300 Leie lokaler 47 747 26 380

6340 Strøm, oppvarming 0 4 195

6360 Renhold 0 976

6540 Småanskaffelser 6 359 10 562

6550 Investering TKD utstyr 11 440 9 280

6560 Rekvisita 369 0

6705 Regnskapshonorar 9 488 9 718

6770 Instruktør utdanning 15 671 13 650

6790 Honorarer CMS/NKF 2 517 3 597

6800 Kontorrekvisita 1 265 4 534

6810 Data/Edb-kostnader 1 016 754

6811 Drif t hjemmeside 2 502 6 423

6865 Egne seminarer 5 444 -918

6940 Porto 887 447

7140 Reisekostnader, ikke oppg.pli. 599 1 707

7190 Sommer og vinterleier utgif ter 0 10 050

7320 Annonse og markedsføring 15 973 11 503

7400 NKF - klubbkontigent 32 171 28 090

7401 TTU - medlemskontigent 11 875 14 175

7420 Gaver, f radragsberettigede 1 034 0

7430 Gaver, ikke fradrag 2 130 0

7710 Styremøter 3 080 1 720

7770 Bank og kortgebyrer 4 163 3 814

7790 Annen kostnad 282 199

7795 Øreavrunding 0 0

Annen driftskostnad 176 010 160 854

Driftsresultat 183 352 138 357

8050 Annen renteinntekt 341 340

Finansinntekt 341 340

8990 Tilført egenkapital 0 138 698

Resultatrapport 2016 for Ringerike Tae Kw on Do Klubb   



Resultatregnskap per desember 2016  

Firma:  Ringerike Tae Kwon Do Klubb 
  

Dato:   13.02.2017 

Alle beløp i NOK 

Tekst 2016 2015 

Ekstraordinære poster 0 138 698

Resultat før skatt 183 693 0

 

Nøkkeltall:

Bruttofortjeneste % 97,62 94,75

Andel personalkostnader 1,91 4,81

Andel øvrige driftskostnader 48,04 51,17

Resultatgrad 48,95 0,00

Resultatrapport 2016 for Ringerike Tae Kw on Do Klubb   



160435  Ringerike Tae Kwon Do Klubb Kontoutskrift for hovedbok
Periode: 1 - 12/2016     NOK

Dato: 13.02.2017

Utarbeidet av: Saga Regnskap Hønefoss AS Side: 1 Tid:: 17:37

Kontonr Navn

1398 Påkostninger leide lokaler

År Peri-
ode

Bilagsnr Bilagsdato Bil.-
art

Tekst Avg.-
kode

Visma ID Debet bokført beløp Kredit bokført beløp

2016 1 Tidligere saldo 52 017,80

2016 1 10274 31.12.2015 21 RIK 18 834,97
2016 1 10275 31.12.2015 21 RIK 19 832,19
2016 3 10305 31.03.2016 21 RIK 60 820,21
2016 3 10306 31.03.2016 21 RIK 61 820,62
2016 6 10374 30.06.2016 21 RIK 172 466,39
2016 6 10375 30.06.2016 21 RIK 175 820,62
2016 7 10376 01.07.2016 21 Draupner 178 7 125,00
2016 7 10511 27.07.2016 2 Ringerike kommune - Byggesak 352 6 600,00
2016 7 10369 28.07.2016 1 Jula 157 290,10
2016 7 10370 29.07.2016 1 Trollmyra 158 50,00
2016 8 10383 13.08.2016 1 Coop Bedrift 190 821,00
2016 9 10498 14.09.2016 21 Av og På Elektro 336 35 180,87
2016 9 10416 30.09.2016 21 RIK 236 838,68
2016 11 10496 02.11.2016 21 Coop Bedrift 332 4 329,19
2016 11 10495 21.11.2016 21 HIS Montasje 330 27 775,00
2016 11 10494 30.11.2016 21 Jensen Bygg-Team 324 99 680,00
2016 12 10493 16.12.2016 21 Bryn Byggklima 323 131 250,00

2016 12 Ny saldo 370 552,64

Kontonr Navn

1399 Gaver påkostninger leide lokaler

År Peri-
ode

Bilagsnr Bilagsdato Bil.-
art

Tekst Avg.-
kode

Visma ID Debet bokført beløp Kredit bokført beløp

2016 2 Tidligere saldo 0,00

2016 2 10501 21.02.2016 1 Gave Holeværingen G16 342 1 000,00
2016 8 10499 10.08.2016 1 Sparebankstiftelsen 339 150 000,00
2016 9 10497 29.09.2016 1 Anonym gave 335 100 000,00

2016 9 Ny saldo 251 000,00



Budsjett RTKD 2017
Kolonne1 Kolonne4 Kolonne6 Kolonne7 Kolonne8 Kolonne9

Nøkkeltall fra 

2014 regnskap

Nøkkeltall fra 

2015 regnskap
2016 

Budsjett

Nøkkeltall 

fra 2016 

regnskap

2017 

Budsjett

medlemskontigenter kr 199 981 kr 215 580 kr 216 000 kr 248 741 kr 250 000

Offentlig støtte kr 42 092 kr 78 181 kr 45 000 kr 30 650 kr 35 000

Salg treningstøy/Utstyr kr 66 880 kr 27 483 kr 28 000 kr 38 310 kr 32 000

Sponsor inntekter kr 0 kr 0 kr 0 kr 45 000 kr 45 000

Grasrotandelen norsk tipping kr 9 082 kr 10 007 kr 10 000 kr 11 484 kr 11 000

Div inntekt. kr 1 674 kr 88 188 kr 60 000 kr 0 kr 0

Innkjøp av treningstøy kr 31 604 kr 6 734 kr 25 000 kr 33 201 kr 15 000

 

Sosiale kostnader kr 41 468 kr 15 116 kr 16 000 kr 7 007 kr 10 000

Leie lokaler kr 40 186 kr 26 380 kr 40 000 kr 47 747 kr 48 000

 

Småannskaffelser kr 12 110 kr 10 562 kr 10 000 kr 6 359 kr 5 000

Investering i TKD utstyr kr 9 600 kr 9 280 kr 9 000 kr 11 440 kr 5 000

Regnskapshonorar kr 9 917 kr 9 718 kr 10 000 kr 9 488 kr 10 000

Legat instruktør kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0

Utdanning instruktører kr 28 319 kr 13 650 kr 20 000 kr 15 671 kr 15 000

Tapt arbeidsfortjeneste kr 0 kr 0 kr 5 000 kr 0 kr 0

Kontor rekvisista kr 4 532 kr 4 534 kr 4 532 kr 1 265 kr 0

Data kostnader kr 2 886 kr 754 kr 1 000 kr 1 016 kr 0

Drift hjemmeside kr 3 750 kr 6 423 kr 2 500 kr 2 502 kr 2 600

Trykking / Kopiering kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0

Aviser / Tidskrifter kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0

Porto kr 1 217 kr 447 kr 500 kr 887 kr 0

Reiseutgifter kr 5 942 kr 1 707 kr 4 000 kr 599 kr 0

 

Støtte til konkuranse kr 0 kr 0 kr 5 000 kr 0 kr 0

Annonse og markedsføring kr 10 491 kr 11 503 kr 15 000 kr 15 973 kr 10 000

NKF klubb kontingent kr 17 260 kr 28 090 kr 29 000 kr 32 171 kr 35 000

TTU medlemskontigent kr 14 650 kr 14 175 kr 15 000 kr 11 875 kr 16 500

Styremøte kr 4 482 kr 1 720 kr 3 000 kr 3 080 kr 1 500

Årsmøte kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0

Bank og kortgevyrer kr 2 360 kr 3 814 kr 4 000 kr 4 163 kr 4 200

Egne seminarer kr 37 154 -kr 918 -kr 5 000 -kr 5 444 -kr 5 000

Gaver kr 5 116 kr 0 kr 3 164 kr 0

Representasjon kr 9 608 kr 5 000 kr 0 kr 0

Prosjekt ny dojang kr 200 000

Sum inntekter  kr 359 000 kr 373 000

Sum utgifter  kr 218 532 kr 372 800

Diferanse kr 140 468 kr 200



 
 
 
 
 

 

 

Lov for Ringerike Tae Kwon Do Klubb 
 

Lov for Ringerike Tae Kwon Do Klubb, stiftet 1. april 1984, med senere endringer, 

senest av 4. mars 2013 godkjent av Buskerud idrettskrets den 01.09.2013. Denne lov 

er basert på basis lovnorm vedtatt av idrettstyret 28.11.2011. 

 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

 

§ 1 Formål 

 

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske 

og paralympiske komité (NIF). Klubben skal trene WTF taekwondo organisert igjennom 

NIF og Norges kampsport forbund. 

 

(2) 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) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
1
 

 

(2) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Buskerud idrettskrets, hører hjemme i 

Ringerike kommune, og er medlem av Ringerike idrettsråd
2
. 

 

(3) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

NIFs lov gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov. 

 

 

§ 3 Medlemmer 

 

(1) Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og 

vedtak kan bli tatt opp som medlem.
 
En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha 

gjort opp de økonomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF. 

 

(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til 

idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens 

                                                 
1
 Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke kan operere med andre typer medlemskap, som for 

eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. At det innføres familiekontingent er å anse som en 

rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. Medlemmer må følgelig registreres 

enkeltvis.  
2
 Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over 

mer enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte ved lovendringsvedtak hvilket idrettsråd det tilhører. 
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avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er 

mottatt. 

 

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er 

betalt. 

 

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets 

regelverk og vedtak. 

 

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 

 

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt 

medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt 

sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 

 

(7) Idrettslaget skal føre medlemslister.  

 

(8)Idrettslaget plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale 

medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.
3
 

 

(9) Samtlige av idrettslagets trenere, medlemmer av styret, tillitsvalgte og ansatte plikter 

å fremvise politiattest for frivillige organisasjoner til den person som av styret er 

oppnevnt til ansvarlig for dette. Politiattestansvarlig skal fremlegge sin politiattest for 

styrets leder. Politiattesten er personlig og skal etter fremvisning leveres tilbake til 

vedkommende som har fremvist den. Ansvarlig skal loggføre at politiattest er fremlagt og 

at denne er uten merknader eller anførsler fra politiet. 

 

 

§ 4 Medlemskontingent og avgifter 

 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for 

deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud. 

 

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE  

 

§ 5 Kjønnsfordeling 

 

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd 

og utvalg mv. i idrettslaget skal det velges personer fra begge kjønn. 

 

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 

medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det 

velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer 

                                                 
3
 Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det. 
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eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved 

beregningen av kjønnsfordelingen.  

 

(3) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. 

 

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av 

manglende oppfyllelse av bestemmelsen.
4
  

 

 

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. 

 

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av 

idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene
5
. Ingen kan møte eller 

avgi stemme ved fullmakt.  

 

(2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller 

ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og 

medlemskap i laget.  

 

(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: 

medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.  

  

(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i 

samme konkurranse.  

 

(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger 

innenfor sitt arbeidsområde.  

 

(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og 

ekstraordinært årsmøte i idrettslaget. 

 

(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte 

og til å fremme forslag under årsmøtet. 
 

 

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 

 

 (1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede 

organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i idrettslaget plikter å fratre tillitsvervet, 

og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.  

 

(2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 

årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. 

                                                 
4
 Se forskrift til NIFs lov § 2-4. 

5
 For eksempel skyldig kontingent.  
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(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt 

og medlemskap i idrettslaget.  

 

(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i 

omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med idrettslaget. 

 

(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke 

et eller flere medlemmer blant de ansatte til idrettslagets styre. 

 

(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. 

 

(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.
6
 

 

 

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til 

idrettslaget 

 

(1) En person som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk 

interesse i driften av idrettslaget er ikke valgbar til verv innen idrettslaget eller overordnet 

ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i 

en juridisk person med økonomiske interesse i driften av idrettslaget. Begrensningen 

gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, 

styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når 

forholdet opphører.  

 

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller 

oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. 

 

(3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. 

 

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.
7
 

 

 

§ 9 Inhabilitet 

 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å 

tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

 

 a) når vedkommende selv er part i saken  

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende 

linje eller i sidelinje så nær som søsken  

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en 

part  

                                                 
6
 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.  

7
 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7. 
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d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 

organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

 

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til 

å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; 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. Det skal også legges vekt 

på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.     

 

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte 

underordnet i idrettslaget. 

 

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 

oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne 

påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende 

viker sete.  

        

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en 

avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

 

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 

medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 

habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte 

tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold 

som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem 

eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan 

gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en 

part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers 

finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste 

overordnete til avgjørelse. 

 

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.  

 

 

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

 

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når 

et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. 

Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

 

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling
8
 eller ved fjernmøte

9
. Ved skriftlig 

saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med 

                                                 
8
 For eksempel møte per e-post. 
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forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning 

til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved 

fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. 

              

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.  

 

 

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse 

 

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt 

arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan 

motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal 

fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.  

 

 

III. ØKONOMI 

 

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.
 
 

 

(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. 

 

(2) Idrettslag med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- 

og revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskapsbestemmelsene i 

regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og 

velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12. 

 

(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i 

fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 

 

(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med 

grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for 

gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan.  

 

(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 

dekkes av positiv egenkapital. 

 

(6) Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien 

er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og 

garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.  

 

(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til 

idrettslagets størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. 

Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.  

 

                                                                                                                                                  
9
 For eksempel møte per telefon/videokonferanse. 
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IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  

 

§ 13 Årsmøtet 

 

(1) Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av 

mars måned. 

 

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene 

eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på 

idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres 

tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på 

årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre 

nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene 

senest en uke før årsmøtet. 

 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker 

som ikke kan behandles.  

 

(4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre 

personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for 

medlemmer. 

 

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer 

som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke 

er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke 

er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de 

fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 

 

 

§ 14 Ledelse av årsmøtet 

 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av 

idrettslaget. 
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§ 15 Årsmøtets oppgaver 

 

(1) Årsmøtet skal
10

: 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent(er), referent (er)
11

 samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 
 

6. Behandle forslag og saker.
 12

 

7. Fastsette medlemskontingent. 

8. Vedta idrettslagets budsjett 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
13

 

10. Foreta følgende valg:
14

 

    a) Leder og nestleder 

    b) 1 styremedlem og 1 varamedlem 

    c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 

    d) 2 revisorer
15

  

    e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett. 

    f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 

 

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. 

Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i 

forhold til stemmetall. 

 

(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.. 

 

 

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet 

 

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være 

truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én 

stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som 

ikke avgitt.  

                                                 
10

 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på 

tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. 

Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet. 
11

 Verken dirigent eller referent behøver å være medlem i idrettslaget, se også § 14. 
12

 Forslag i saklisten samt eventuelle forslag som årsmøtet, ved godkjenning av saklisten, har vedtatt å 

behandle etter et vedtak av 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet. 
13

 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. . 
14

 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre 

tillitspersoner det er behov for. 
15

Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11, 

og må innta følgende som nytt punkt 10 i § 15: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere 

idrettslagets regnskap.»  Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og punkt 11 bokstav d) endres til: 

«Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.» 
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(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav 

om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 

stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 

kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og 

stemmene anses som ikke avgitt.  

 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de 

avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. 

Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha 

mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av 

vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første 

omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så 

omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har 

fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8. 

 

 

§ 17 Ekstraordinært årsmøte  

 

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 

dagers varsel etter: 

 

a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget. 

b) Vedtak av styret i idrettslaget. 

c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd. 

d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer. 

 

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen 

forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets 

internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 

internett eller på annen forsvarlig måte. 

 

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete 

medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom 

det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten 

krav til minimumsdeltakelse. 

 

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i 

vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige saksdokumenter 

skal følge innkallingen. 
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§ 18 Idrettslagets styre 
 

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet
16

 

mellom årsmøtene.  

 

(2) Styret skal:
17

 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsleddsregelverk og vedtak. 

b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med 

de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge 

for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 

budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. 

c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

mandat/instruks for disse. 

d) Representere idrettslaget utad. 

e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.
18

  

 

(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene 

forlanger det. 

 

 

§ 19 Grupper/avdelinger/komiteer 

 

(1) Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal 

velges på årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir 

kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.  

 

(2) Idrettslaget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Idrettslagets årsmøte 

bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. 

Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan,  

jf. § 15 pkt. 9. 

 

(3) For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele idrettslaget, og 

grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets 

godkjennelse jf. § 19. 

 

 

 

 

                                                 
16

 Dersom laget har flere gruppestyrer, er det kun idrettslagets hovedstyre som leder og forplikter laget. 

Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen 

laget. Dette innebærer blant annet at det bare er idrettslagets hovedstyre (der laget har grupper/avdelinger 

med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå markedsavtaler, evt. andre avtaler som forplikter 

idrettslaget juridisk.  
17

 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge styret. Idrettslaget står fritt til å legge til andre 

styreoppgaver i bestemmelsen.  
18

 Ansvarlig for politiattestordningen er påkrevd for alle idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige 

og/eller mennesker med utviklingshemming. 
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V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og 

konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker 

 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 

straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 

 

 

§ 21 Lovendring 
 

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget 

etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

 

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer 

vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. 

Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  

 

(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å 

unngå motstrid med NIFs regelverk.  

 

(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv.  

 

 

 § 22 Oppløsning - Sammenslutning - Konkurs 
 

(1) Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir 

oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder 

senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

 

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget.
19

 Vedtak 

om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar 

med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21. 

 

(3) Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler 

etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal 

oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære 

årsmøte til behandling av saken. 

 

(4) Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det 

mister således sitt medlemskap i NIF.  
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 Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes. 
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Organisasjonskart for Ringerike Taekwondo klubb. 

 
 



 
 
 
 
 

      

 

 
 

Godkjenning lov idrettslag 

      

 

Att :  Ringerike Taekwondoklubb 

 

 

 

Vår referanse :  640651v1 

Dato : 1.9.2013 

 

 

 
GODKJENNING AV IDRETTSLAGETS LOV 

 
Viser til Deres søknad om godkjenning av idrettslagets lov. Alle idrettslag skal ha lover 

i samsvar med lovnorm for idrettslag vedtatt av Idrettstyret. Dette er en ufravikelig 
lovnorm som inneholder minimum av hva alle idrettslag må ha i sin lov. Den enkelte 
idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov §§ 10-5 og 2-15. 

Lovendringer godkjennes av idrettskretsene jf. Delegasjonsreglementet.  
 

Loven godkjennes uten merknader. 
 
 

 
 

 

Med vennlig hilsen 

  

 

 

Knut Harald Sommerfeldt (s)     Jorunn Horgen (s) 

Informasjonsansvarlig      Organisasjonssjef 

Buskerud Idrettskrets      Buskerud Idrettskrets 
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