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Klubbinformasjon
Klubbnavn:
Ishavsbyen kunstløpklubb
Stiftet:
06.05.14
Idrett(er):
Kunstløp
Postadresse:
Thor Knutsens vei 6, 9007 Tromsø
E-postadresse: kristin.fenton@uit.no
Internettadresse: http://www.tromsoekunstloep.net/Hjem-28
Organisasjonsnummer: 913633024
Bankforbindelse:
SpareBank 1 Nordnorge
Bankkonto:
4750 34 58965
Medlem av:
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komité
Tilknyttet:
Skøyteforbundet, Troms Idrettskrets
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Innledning

Ishavsbyen kunstløpklubb har håndbok for at alle klubbens medlemmer til enhver tid har
kjennskap til hva som gjelder for klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle
medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben
vår. Den skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken
klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting. Håndboken vil også
være et førende dokument til årsmøtet. Håndboken er laget på vegne av styret av nestleder
Greta Heim

Klubbens historie

Høsten 2010 startet Cristina Ahlkvist opp ei kunstløpgruppe i Tromsø skøyteklubb. Første
trening ble gjennomført onsdag 18. november 2010. Kunstløpavdelingen fikk etter hvert så
mange medlemmer at det var naturlig å starte opp en egen klubb. Våren 2014 ble det innkalt
til et eget stiftelsesmøte, der det enstemmig ble vedtatt å danne egen kunstløpklubb. Trenerne
ønsket at klubben skulle ha et navn som var spesielt for Tromsø, og dermed ble Ishavsbyen
kunstløpklubb enstemmig valgt. Kanskje den nordligste kunstløpklubben i verden? Frem til i
dag har klubben prioritert å gi et kunstløptilbud til små og store i Tromsø. I tillegg har det
vært viktig å få trenere til de ulike partiene. Klubben holder også på å bygge selve
organisasjonen.
Dette første året har klubben klart å gi tilbud til alle som ønsker å starte på skøyteskolen, og
det har vært mange barn. Videre er det rekrutert trenere nok til alle partiene, og klubben har
hatt utøvere på konkurranse og oppvisning i Sarpsborg og Asker. Det har også vært et lite
utvalg av utøvere som har deltatt på sommeris/kunstløpsleirer både i Norge og Sverige.
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Verdier

Ishavsbyen kunstløpklubb baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk
idrett. Klubben verdsetter først og fremst idrettsglede. Selv om det pr. dato kun er
individuelle løpere er klubben opptatt av at alle skal føle fellesskap på partiet og i klubben.
IKK ønsker å gi et kunstløptilbud til innbyggere i Tromsø, som kan fremme god helse og
sunne verdier. Klubben er basert på ærlighet i alle ledd. Ut fra fellesverdiene i norsk idrett,
har Ishavsbyen kunstløpklubb tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår.

Ishavsbyen kunstløpklubb verdier:

Inkluderende – Konstruktiv - Kreativ
Inkluderende


Vi har plass til alle, både gutter og jenter, unge og eldre, funksjonsfriske og
funksjonshemmede.



Vi gir rom for de som vil drive med dette som mosjonist og for de som vil satse.



Vi skaper tillit og gode relasjoner gjennom åpenhet og ærlighet.



Vi har respekt og interesse for alle og er interessert i andres tanker og ideer.

Konstruktiv


Vi bygge opp utøverne, trenere og andre medlemmer, slik at de føler mestring og
glede.



Vi utnytter tiden, både på og av isen på den mest positive og effektive måten.



Vi er løsningsorienterte og er til å stole på.



Vi bygger opp og viser respekt for demokratiske vedtak.

Kreativ


Vi gir rom for sportslig og organisatorisk utfoldelse.



Vi ivaretar idrettens tradisjonelle elementer, samtidig som det er rom for nytenking.



Vi tar vare på den kunstneriske delen i kunstløp.



Vi lar fantasien og skapergleden få plass.
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Visjon

Ishavsbyen kunstløpklubb sin visjon er:

Ren og skjær idrettsglede.

Vi har som mål å skape ekte idrettsglede og fellesskapsfølelse gjennom lek, trening og
mestring. Dette får vi til ved at alle får anerkjennelse i et godt miljø, der vi skaper fremgang
gjennom målrettet arbeid med små og store. Klubben har tydelige verdier som gir klare
retningslinjers å jobbe etter. Vi skal ha mange glade utøvere i alle aldersgrupper, som skal
kunne satse ut fra sine egne drømmer og mål.

Virksomhetsidé

Ishavsbyen kunstløpklubb sin virksomhetsidé er overordnet å drive med kunstløp, bidra til å
skape et miljø for barn, unge og voksne i og omkring Tromsø.

Hovedmål

Hovedmålet til Ishavsbyen kunstløpklubb er å utvikle selvstendige utøvere og et
kunstløpmiljø preget av glede, fellesskap, mestring og utvikling.
Vi har tre delområder:




Sport: Mosjon og konkurranse
Miljø: Inkluderende fellesskap
Organisasjon: Fremtidsrettet og profesjonell
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Organisasjonsplan

Ishavsbyen kunstløpklubb

Årsmøte

Revisor

Valgkomite
Styret

Økonomi

Sport

Medlemsregistrering

Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mai måned. Årsmøtets
oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal
innkalles. For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i
klubben i minst én måned og ha betalt kontingent. Innkalling til årsmøtet annonseres på
klubbens hjemmeside. Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid.
Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal
drives, bør delta på årsmøtet. Protokollen fra årsmøtet bør legges ut på klubbens hjemmeside.
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Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke
styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets
oppgaver», og saker som er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til
klubbens størrelse og virksomhet. Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.
Lovpålagte oppgaver for styret:


Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak



Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med
de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og
sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og
budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring



Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og
utarbeide mandat/instruks for deres funksjon



Representere idrettslaget utad



Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester

Andre viktige oppgaver:


Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og
regnskap



Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt



Stå for idrettslagets daglige ledelse



Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte



Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité



Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for
at de er dekket av underslagsforsikring



Oppnevne eller engasjere regnskapsfører



Lage årsberetning fra styret til årsmøtet



Oppdatering av klubbhåndboka
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Styrets arbeid
Styremøtene avholdes i ishallen en gang i måneden. Leder sender ut møteinnkalling og
nestleder fører protokoll fra styremøtene. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets
medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet
er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak,
selv om det er fattet mot vedkommendes egen stemme. Styremøtet starter med å vedta forrige
møtes protokoll, før de nye sakene diskuteres. I tillegg til spørsmål om det foreligger mulig
inhabilitet i noen av sakene, og behandlingen av inhabilitet skal alltid protokolleres. Om
inhabilitet, se lovnorm § 9.

Utvalg/komiteer

Pr. dato har Ishavsbyen kunstløpklubb tre komiteer. Følgende styreoppnevnte
funksjoner/utvalg har vi hatt behov for å dele organisasjonen opp i:


Økonomi



Sportslig



Medlem

Vi mener at på sikt bør det være en sponsoransvarlig for sponsorutvaget, kasserer og revisor
under den økonomiske ansvarlige, i tillegg til foreldrekontakter under sportslig ansvarlig.

Trenere

Klubben har følgende som trenere for klubbens grupper:


Hovedtrener, cubs, oppvisning og voksengruppa

Ingvild W Hetland



Aspirant

Josefine Stenersen



Skøyteskole

Aleksandra Bieliei



Skøyteskole

Yana Ravskaya



Barmark

Mariana Vakulenko

10

Klubbens lov

Se vedlegg 1.

Medlemskap
Ved innmelding bør medlemmene fylle ut et skjema med navn, fødselsdato, adresse,
e-postadresse og telefonnummer. Navn og kontaktinformasjon til foresatte bør oppgis. Alle
medlemmer har en egen personlig idrettsside på Min Idrett. Denne personlige siden må hvert
enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller
administrativt ansatt melde deg på arrangementer og kurs, endre dine egne
personopplysninger, finne informasjon knyttet til lisensinnbetaling, dine kommende
aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan være aktuelle og interessante for deg.
Når du vil bli medlem i Ishavsbyen kunstløpklubb, kan du ikke ha uoppgjorte regninger hos
en annen klubb. Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er medlemmer.
Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt.
En ansatt kan være medlem i idrettslaget, men har ikke stemmerett på årsmøtet og kan heller
ikke inneha årsmøtevalgte verv i idrettslaget. Unntak gjelder for personer som kun innehar
noen få betalte trenertimer i uken, og som ikke har dette som hoved geskjeft.
Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. En
utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder
kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den
skyldige kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års
kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Dersom
idrettslaget vurderer ekskludering av et medlem, må det ta kontakt med idrettskretsen. Der
finnes egne prosedyrer for ekskludering.

Medlemskontingent
Ishavsbyen kunstløpklubb har 100,- (Kroneretthundre) i medlemskontingent, og det ble
vedtatt på stiftelsesmøtet.
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Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal
betales for hvert enkelt medlem. Klubben har søskenmoderasjon, men ikke et felles
medlemskap for hele familien, men et eget medlemskap for hvert enkelt familiemedlem. Alle
skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-postadresse, siden revisoren skal
kontrollere medlemslistene mot regnskapet.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. Eksempel på
dette er type sommeris, eller barmarkstrening etter endt sesongen.
Treningsavgifter

Skøyteskole

900,-

Voksengruppe 900,Aspirant

1400,-

Oppvisning

1800,-

Cubs

1800,-

Søskenmoderasjonen er halv pris, og alle tallene er oppgitt i norske kroner.
Treningsavgiften dekker primært trenerutgifter, men den dekker også deltakeravgifter ved
konkurranser/stevner. Medlemskontingenten kreves inn sammen med treningsavgiften, og er
derfor spesifisert på fakturaen.

Klubbens aktivitetstilbud

Ishavsbyen kunstløpklubb tilbyr grunnleggende skøyteopplæring i tillegg til kunstløpstrening,
og vi ønsker å beholde flest mulig barn og unge lengst mulig!

Barneidrett
Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn i Ishavsbyen kunstløpklubb kjenner til
idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges
opp slik at vi følger intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Det betyr følgende:
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aktiviteten skjer på barnas premisser



barna har det trygt



barna har venner og trives



barna opplever mestring



barna får påvirke egen aktivitet



barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere

Ungdomsidrett
Alle som er trenere for ungdom i klubben, kjenner til retningslinjene for ungdomsidrett.
Klubben og trenerne sørger for:


at ungdom kan bli så gode som de selv vil



å legge til rette både for dem som vil konkurrere, og dem som ikke ønsker å
konkurrere



at ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet



at ungdom får bidra med det de kan



at ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg



at treningsavgiften er overkommelig for ungdom

Funksjonshemmede

Klubben ønsker å være åpen for utøvere med funksjonsnedsettelse eller funksjonshemmede,
og vi vil tilrettelegge for hver enkelt utøver.
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Aktivitetsplan/terminliste
Se vedlegg 2

Klubbens arrangementer
Ishavsbyen har to faste arrangementer hver sesong. Det er juleoppvisningen som er den siste
treningsdagen før jul, og sommeravslutningen som avslutter hele sesongen. I tillegg har
klubben arrangert sommeris, og i år er tilbudet barmarkstrening.

Reise i regi klubben

Hver enkelt utøver betaler selv for sin reiseaktivitet. Klubben vil etter hvert ha behov for
reiseleder ved konkurranser, i tillegg til sportslig leder.

Utøver

Utøverne bør være kjent med


hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)



aktivitetstilbudet



medlemskap

Foresatt

Foresatte bør være kjent med


hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)



aktivitetstilbudet og hva foresatte må bidra med



medlemskap



forsikringer



politiattest
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Trener generelt

Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt
tilbud og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben. Trenerne
bør derfor være kjent med


hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)



aktivitetstilbudet



medlemskap



lisens og forsikringer



politiattest



kompetansetilbud for trenere



klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne



hva klubben tilbyr sine trenere

Hovedtrener
Hovedtreneren har et overordnet ansvar for all sportslig aktivitet som skjer i klubben eller
gruppen. Hovedtreneren skal følge klubbens sportslige plan og arbeide for å realisere
klubbens sportslige målsettinger. Vedkommende skal følge opp alle trenere og all
treningsaktivitet i klubben/gruppen og sikre at aktiviteten skjer i tråd med det klubben har
bestemt.

Oppgaver


Ansvar for å utarbeide og følge opp klubbens/gruppens sportslige plan



Rapportere jevnlig til styret om klubbens/gruppens sportslige aktivitet



Utarbeide aktivitetsplan/terminliste



Arrangere trenermøter



Delegere ansvar for treningsgruppene til respektive ansvarlige trenere



Oppfølging og utvikling av trenerne i klubben



Koordinere og følge opp det sportslige støtteapparatet



Informasjon til foreldre/foresatte og utøvere
15



Rapporterer til styret etter konkurranser/treningsleirer



Årsmelding for klubbens sportslige plan

Trener

Trenerne er ansvarlige for oppfølging av sine respektive tildelte utøvere/partier. Trenerne
rapporterer til hovedtreneren.
Oppgaver


Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong i samsvar med
klubbens sportslige plan



Planlegge trening i god tid og i samsvar med aktivitetsplan/terminliste og klubbens
sportslige plan.



Planen skal være kjent for utøverne i god tid før trening.



Lede treningene i samarbeid med eventuelt andre trenere/hjelpetrenere



Møte i god tid til trening og konkurranser/oppvisning



Ha dialog og samarbeid med foresatte



Lede partiet/utøverne under konkurranser/oppvisning



Bidra i trenergruppen og møte i trenerforumet i regi av klubben



Følge gjeldende regelverk



Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for ungdomsidrett fra
Norges idrettsforbund



Sette seg inn i klubbens verdigrunnlag og retningslinjer for utøvere/spillere og trenere



Se til at både egen og utøvernes/lagets opptreden er i samsvar med klubbens verdier
og retningslinjer



Være oppdatert på informasjon fra styret



Representere klubben på en god måte
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Årshjul

Se vedlegg 3
Kurs og utdanning

Klubben bør gi en oversikt over hvilke muligheter det er for å ta kurs eller utdanning
gjennom klubben. Det er viktig at klubben kan bidra til kompetanse for trenere, ledere og
andre tillitsvalgte, slik at de kan utvikle seg i den jobben de skal gjøre.


Har klubben en utdanningsansvarlig?



Hvilken intern opplæring eller hvilke kurs kan vi tilby i egen klubb?



Hvilke kurs fra kretsen eller forbundet kan vi tilby gjennom klubben?

Medlemshåndtering

Ishavsbyen kunstløpklubb benytter KlubbAdmin, som er et elektronisk medlemssystem.
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Dugnad og frivillig arbeid

Ishavsbyen kunstløpklubb drives i hovedsak av frivillige. Det vil si at foresatte, søsken og
andre stiller opp uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at klubben har gode
aktivitetstilbud og blir et godt sted å være. Det er mange oppgaver som skal løses i
idrettslaget, blant annet ved oppvisning, avslutninger og andre oppgaver. Dette frivillige
arbeidet som kommer kunstløpklubben og medlemmene til gode, kalles «dugnad».
Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din
innsats blir satt stor pris på!

Politiattester

Ishavsbyen kunstløpklubb ved leder krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal
utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige
eller mennesker med utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk
idrett har innført en ordning med politiattest:
1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å
sende sine barn.

Alle frivillige Politiattestene
Kommunikasjon

For at klubbdriften skal bli så god som mulig, er klubben avhengig av god kommunikasjon
med alle medlemmene og andre som klubben har en relasjon til. Klubber som klarer å
kommunisere godt og er bevisst hvordan de oppfattes, vil ha en stor fordel.
All formell informasjon finnes på klubbens hjemmeside, http://www.tromsoekunstloep.net/
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Sikkerhetsarbeid (HMS)

Ishavsbyen kunstløpklubb har ansvar for sikkerhet for medlemmer og andre som kommer i
kontakt med klubben på arrangementer, på dugnader, under reiser og under opphold ishallens
lokaler og anlegg.

Økonomi

Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det
innebærer at styret har ansvar for at


klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte



klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen



klubben har en forsvarlig økonomistyring

Styret kan delegere oppgaver knyttet til den daglige oppfølgingen av økonomien til klubbens
daglige leder. Den daglige lederen kan delegere arbeidsoppgaver knyttet til den løpende
bilagsføringen og ajourhold av regnskapet til regnskapsføreren/kassereren.

Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi:


Styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og
økonomistyring. Det skal utarbeides en fullmakts matrise og en tydelig rolleavklaring.



Styret skal utarbeide et realistisk budsjett.



Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende.



Styret skal sikre at klubben har en egen bankkonto.



Styret skal påse at det kreves to signaturer i banken.



Styret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring.



Styret skal påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomité.
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Vi jobber med å utarbeide en egen økonomihåndbok og tilpasse den til lagets størrelse.

Forsikringer

Alle barn som er medlemmer av lag tilsluttet NIF, er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund
frem til den datoen de fyller 13 år. Særforbund kan ha ulike ordninger for dem som er over
13 år. Klubben må undersøke hva som gjelder i de forbundene den er tilknyttet og beskrive
hva som er forsikret gjennom medlemskontingenten.
Klubben må tegne en underslagsforsikring for de to personene som disponerer klubbens
konto.


Er det tegnet en klubbforsikring, eller har klubben forsikret andre eiendeler eller
anlegg?



Har klubben behov for andre forsikringer?

Anlegg

Ishavsbyen kunstløpklubb benytter seg av Tromsø kommunes ishall.

Personlig utstyr:

Utøvere og trenere har ansvar for å skaffe sitt eget utstyr. Klubben tar ikke ansvar for privat
utsyr.

Klubbens utstyr:

Ishavsbyen kunstløpklubb eier plaststokker, rokkeringer og kjegler.
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Vedlegg 1

Generelt om lovnorm for idrettslag
Ufravikelig lovnorm
Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal
godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det
idrettslaget må ha i sin egen lov. NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal legges til grunn i alt
lovarbeid i idrettslaget.
Innmelding i NIF
Ved innmelding i NIF må laget bruke lovnormen som sin lov. Først etter at laget er tatt opp i NIF,
kan laget gjøre endringer i loven.
Lovendringer
Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på
saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen
for godkjenning. Lovendringer i idrettslagets lov 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. Ved endring av loven kan idrettslaget legge til det idrettslaget selv anser som
nødvendig å ha regulert i egen lov. Intern organisering av idrettslaget skal reguleres gjennom
idrettslagets organisasjonsplan.
Motstrid mellom idrettslagets lov og NIFs regelverk/lovnorm
Tilleggene/endringene i idrettslagets lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov,
bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lovnorm. Ved eventuell motstrid mellom en
bestemmelse i idrettslagets lov og NIFs regelverk/lovnorm, vil bestemmelsen i idrettslagets lov
være tilsvarende ugyldig.
NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

LOVNORM FOR IDRETTSLAG
(Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)
Lov for Ishavsbyen kunstløpklubb1, stiftet 06.05.2014,) godkjent av Troms
idrettskrets den 01.06.2014 (dato/år).

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
§ 1 Formål
(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske
og paralympiske komité (NIF).

1

Idrettslagets navn må være i overensstemmelse med forskrift om idrettslagsnavn.

(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.2
(2) Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.3
(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Tromsidrettskrets, hører hjemme i
Tromsøkommune, og er medlem av Tromsø idrettsråd4.
(4) 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
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

2

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.
3
Idrettslaget må være medlem i de(t) særforbund som lagets idrettsgrener omfatter, med mindre laget
utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1.Dette
skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan. Det er årsmøtet i idrettslaget som vedtar hvilke idretter
idrettslaget skal organisere, og vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.
4
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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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.
§ 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
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.5
§ 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 medlemsforpliktelsene6. 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.

5
6

Se forskrift til NIFs lov § 2-4.
For eksempel skyldig kontingent.
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(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.
(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.7
§ 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
7

Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.
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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.8
§ 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
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
8

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

Side 5 av 12

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 saksbehandling9 eller ved fjernmøte10. Ved skriftlig
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med
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 og
godtgjørelse 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 regnskapsog revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskapsbestemmelsene i

9

For eksempel møte per e-post.
For eksempel møte per telefon/videokonferanse.

10
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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.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 13 Årsmøtet
(1) Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år i mai 11 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.

11

Idrettslaget må avholde årsmøte for behandling av foregående års regnskap innen utløpet av juni det
påfølgende år.
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(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.
§ 15 Årsmøtets oppgaver
(1) Årsmøtet skal12:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er)13 samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker. 14
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.15
10. Foreta følgende valg:16
a) Leder og nestleder
b) 3 styremedlemmer17 og 1 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer18
12

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.
13
Verken dirigent eller referent behøver å være medlem i idrettslaget, se også § 14.
14
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.
15
Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.
16
Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre
tillitspersoner det er behov for.
17
Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum 1
styremedlem og 1 varamedlem. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.
18
Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 211, og må innta følgende som nytt punkt 10 i § 15: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere
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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.
(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.
idrettslagets regnskap.» Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og punkt 11 (tidligere punkt 10) bokstav d)
endres til: «Kontrollkomité med minst 2 medlemmer.»
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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. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. 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.
§ 18 Idrettslagets styre
(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet 19
mellom årsmøtene.
(2) Styret skal:20
a)
Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk 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.21
(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
19

Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og
inngå evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt
instruks eller vedtak gi idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor
instruksens/vedtakets rammer.
20
Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge styret. Idrettslaget står fritt til å legge til andre
styreoppgaver i bestemmelsen.
21
Ansvarlig for politiattestordningen er påkrevd for alle idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige
og/eller mennesker med utviklingshemming.
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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 (1) 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. § 18.

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.22 Vedtak
om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar
med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.
22

Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes.
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(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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Norges Skøyteforbund
Pr.1.mai.2015

Dato

28.-30.8
05.-06.9
12.-13.9
19.-20.9
26.-27.9

Forbundssamling
Data-or videooperator workshop (input/ cutter) Oslo (med forbehold, dato ikke endelig)
Guttesamling/Malmø
AKK
OSK

03.-04.10
10.-11.10

SKK

17.-18.10
24.-25.10

OI

31.10-1.11

LIL

07.-08.11
14.-15.11

HIL

21.-22.11
28.-29.11
05.-06.12
12.-13.12
19.-20.12
2016
02.-03.1
08.-10.1
16.-17.1
23.-24.1
30.-31.1
06.-07.2
13.-14.2
20.-21.2

TT

27.-28.2
05.-06.3
12.-13.3
19.-20.3
26.-27.3
02.-03.4
09.-10.4

SSK
TSK

NM/LM (mangler arrangør)
FKK
Nordland/Vestlandet og Trøndelag (LIL)
RKK
TSK
IOC Youth Olympic Games/ Hamar
BKK
OSK skate (interclub)
Oslo/Akershus (AKK)
Østfold/Vestfold/Mjøsregionen/Kongsberg
Påske
Nordisk guttesamarbeid?/ Nordic Challenge/Oslo

Datoer merket med grønt er stevner for de yngste klassene
Datoer merket med grønt er stevner for de eldste klassene.
Vi kommer tilbake til hvilke pga mulige justeringer i klasseinndelingen.
Det kan bli begrensninger i deltagerantall ved stor påmelding. NSF og klubbene tar ikke økonomisk ansvar for flybilletter bestilt før tidsskjema og deltagerlister er publisert. Det skal ikke indikeres hvilke klasser som skal gå hvilke dager i invitasjonen. Det bestemmes av arrangør, i samarbeid med overdommer, etter at antall påmeldte i de ulike klassene foreligger. Evt. begrensninger/utvidelser av klasser skal
offentliggjøres senest to dager etter påmeldingsfristens utløp. Tidsskjema skal publiseres senest 3 uker før stevnestart.

Norges Skøyteforbund • The Norwegian Skating Association • Fèderation Norvègienne de Patinage sur Glace
Postadresse: 0840 OSLO • Besøksadresse: Idrettens Hus, Sognsveien 73, 0855 OSLO
Telefon: +47 21 02 90 00 • Telefaks: +47 21 02 97 21 • E-post: skoyteforbundet@nif.idrett.no • www.skoyteforbundet.no
Bank: 5134.06.09550 • Organisasjonsnummer: 935 244 056

Vedlegg 3

ÅRSMØTE:
Fastsette dato for årsmøte
Valgkomiteen starter sitt arbeid
- Innkalle
- Skrive årsberetning
- Utarbeide budsjett
- Ferdigstille regnskap m/revisorberetning
- lage handlingsplan
- Offentliggjøre sakspapirer inkl.
valgkomiteens innstilling
STYREMØTER:
Møteplan
Innkalle til styremøter
Ferdigstille protokoll
Fellesmøte gammelt og nytt styre klubbens styrearbeid i praksis (kurs OIK)
ARBEIDSOPPGAVER:
Brønnøysundregisteret
Prokura banken
Underslagsforsikring
Søknad treningstid/arrangementer:
Idrettsregistreringen
Søknad lokale aktivitetsmidler (LAM)
Søknadsfrist momskompensasjon
Spillemidler utstyr
Sende ut medlemskontingent
Sende ut treningsavgift
Lønns- og trekkoppgaver (Altinn)
Motta politiattest fra alle trenere før
oppstart av trening
Rapportering av pengegaver til klubben

B
B
AB

Desember

Oktober

November

August

September

Juli

Juni

Mai

April

Mars

Februar

Foreldre

Trenerkoordinator

Januar

X
X
X

U

X
X

U

B

A

A

I

U

B

A
A
A
A

X

U
U
U
U

A
A
A

B

Valgkomite
U

A
B

Revisorer

X
A
A

AB
AB
AB

Styret/styreleder

A= ansvarlig B= beslutter U= utfører
I= informeres Arbeidsområder

Økonomiansvarlig

Nestleder

Styreleder

Styret

Årshjul med faste oppgaver i Ishavsbyen kunstløpklubb

X

U
U
X

AU
AU
AU
A

U

X

U

X

U

X
U
U
AU
AU
U

X
X
I
I
X

A

X
AU

X
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