Årsmøte Hsk 1.mars
kl.18.00

Årsmøte sykkelklubben 2017

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Åpning av årsmøtet
Valg av møteleder
Godkjenning av innkalling
Valg av referent
Velge 2 personer til å underskrive protokoll
Gjennomgang av styrets årsberetning
Gjennomgang av regnskap 2016
Gjennomgang og godkjennelse av budsjett 2017
Valg
Annet: Innkomne forslag…..
Endre tekst § 13 pkt.1 fra avholdes hvert år i
mars mnd, til innen 1.kvartal.
 Endre tekst § 15 pkt.10 a fra (landevei, gruppe3
og terreng)
til (landevei, barn ungdom og terreng)

Valgkomiteens innstillinger til nytt styre i
Holmestrand sykkelklubb for 2017.
Leder: Johnny Kalberg
Nestleder: Kåre Enerhaugen (ikke på valg)
Kasserer: Heidi Gretteberg (ikke på valg)
Leder Landevei-gruppa:???
Leder terreng-gruppa: Pål B Nøklegård
Leder barn og unge: Christian Svebakk
Johansen
Holmestrand 01.03.16
Hilsen valgkomiteen
V/ Finn Åge Stenberg , Lisbeth Siem og Roy
Arne Gjerde

Rett etter Årsmøte vil vi ha medlemsmøte:
1.

Ny leder for Holmestrand sykkelklubb tar over møtet.

Det vil når medlemsmøte er ferdig bli trukket ut en GARMIN
820 sykkelcomputer. (forutsettingen for at du kan bli trukket
er at du har vært tilstede på årsmøte og medlemsmøte i sin
helhet)

Det vil bli servering av pizza og brus
Vel møtt
Styret Holmestrand sykkelklubb

Holmestrand Sykkelklubb Styrets årsberetning 2016
Styret har inneværende år bestått av:
Leder: Marit Holt
Nestleder: Kåre Enerhaugen
Kasserer: Heidi Gretteberg
Leder Landevei-gruppa: Per Erik Johansen
Leder terreng-gruppa: Marit Sælid
Leder Gruppe 3: Allan Moe
Leder barn og unge: Christian Svebakk Johansen

Styrets arbeid.
Det har i perioden vært avholdt 6 styremøter. Utover det har styretsamarbeidet
vært på mail, Messenger og telefon mellom møtene.
Det har blitt arrangert Høstfest, 2 medlemsmøte.
Medlemmer:
Pr. 01.03.17 har klubben 210 betalende medlemmer.

Økonomi:
Klubben har i år, delt ut midler til deltakelse/sosiale arrangementer :
•
Grenserittet (middag)
•
Birken
•
Dametråkken
•
Dokkarunden
Det ble brukt midler til Høstfest og sponsing av drakter.
Møller Bil Horten og Sparebank 1 er draktsponsorer i 2016. Vi har også en avtale
med G- Sport i Holmestrand.
PULS Holmestrand, Sporty24 og Ht club tilbyr klubbens medlemmer
sesongmedlemskap.
Klubbritt:
Det er arrangert klubbmesterskap i Terrengritt fellesstart.
Det ble i år ikke klubbmesterskap i Tempo.
Klubbmesterskap i landevei ble lagt til Dokka runden.

Antall medlemmer som er med på de ulike rittene er dessverre liten i forhold
til medlemsmassen. Men lyspunktet er at det nå er flere damer/jenter som
deltar.
Tour of Norway for Kids:
Holmestrand Sykkelklubb stod igjen som arrangør av Tour of Norway for Kids
denne sesongen. Interspons stilte på vegne av sykkelforbundet de rigget opp
med masse utstyr og proft opplegg mens klubben stilte med dugnadsinnsats.
Vi har fått svært gode tilbakemeldinger både fra deltakere, foreldre og ikke
minst den tekniske arrangøren.
Ett slikt arrangement krever endel planlegging ifm
stengning av veier, avtaler med eiendomsbesittere osv. Alt dette var tatt hånd
om på en god måte.
Trening:
Vi har som tidligere organisert trening 2-3 ganger i uken med start tidlig på
våren. I 2016 ble det satt opp egne treninger for hhv gruppe 1, 2 og 3.
Gruppeinndelingen er gunstig, men vi har fortsatt noen å hente for å
optimalisere treningen da vi har svært mange nivåer blant våre medlemmer.
Styret ønsker fortsatt at flere engasjerer seg som ledere for de forskjellige
gruppene.
LYKKE TIL MED TRENINGEN 2017
Holmestrand 01.03. 2017.
Marit Holt
Leder

Årsberetning landevei 2016
2016 har vært et normalt år med mange fine sykkelturer for våre medlemmer.
Mange av oss valgte også i år å starte en del av oppkjøringen på Mallorca i fint vær
som vanlig.
I vår klubb er nivået alt fra mosjonister til utøvere som hevder seg i toppen av
resultatlistene i sine års klasser.
Trening:
Treningsoppmøte i 2016 har vært veldig variabelt. I år som tidligere har vi vært
delt inn i 3 grupper. Det var bra oppmøte frem til Vestfold rundt, men etter det var
det heller labert.
Treningsdagene har vært på tirsdag, torsdag og søndag.
Ritt:
Når det gjelder ritt for 2016 har våre medlemmer deltatt i Vestfold rundt,
Bagleren, Dokka rundet, Dametråkken, Styrkeprøven, Vättern og flere andre.
Klubbmesterskap:
Dokka rundt ble i 2016 regnet som vårt klubbmesterskap, da vi ikke hadde de
nødvendige godkjennelsene fra politiet og vegvesenet til å arrangere vårt eget.
Grunnen til dette var at klubben stod uten leder av landevei deler av sesongen og
det ikke ble søkt om godkjenning i forkant av dette.
Deltakelsen var for øvrig bra på Dokka rundt, der klubben dekket deltaker avgiften
i dette rittet.
Oppsummering:
Et litt labert treningsoppmøte totalt sett i 2016, vi får håpe dette retter seg når vi
nå for en permanent leder for 2017.
Vi takker for et fint år med mange fine turer på setet i 2016, og håper vi sees i
2017.

Årsberetning Terreng 2016
TRENING
Terrenggruppa tar aldri sesongfri!!
Terrengsesongen 2016 fortsatte med uformelle lørdagsturer og av og til en trening
i hverdagen, vinteren gjennom. Det er helt klart at milde og snøfattige vintre gjør
det mulig å sykle ute og lørdagsgjengen er ivrige så lenge det er føre og vær.
Oppmøte er ofte bedre enn på vanlige treningsdager om sommeren! Flott sosialt
initiativ av Kjell-Arne, men også flere som ukentlig er aktivt med.
I mai forsøkte vi oss med Lavterskeltilbud, initiativtaker Kjell-Arne. Det var flere fra
klubben som møtte opp for å hjelpe til, men vær og oppmøte gjennom mai var
ikke helt på vår side. Det var mellom 2 – 5 deltakere, stort sett damer.
Organisert trening, i klubbens regi, startet også i år 1. Juni, på tirsdager og
torsdager. Oppmøte jevnt over var svært bra. Det er et inkluderende miljø i
terrenggruppa, og nivåer for de fleste.
Ansvarlig for gruppe1 Terreng var Roy Arne, og for gruppe 2 Trond Aa.
Det er en trend at treningene blir av mer teknisk art. Dette henger igjen med at
flere og flere i klubben anskaffer seg sykler som det er mulig å kjøre mer teknisk på
(Fulldemper-trenden).
Organisert trening foregikk ut til ca 1. Oktober.
RITT
Sesongen 2016 var det litt fallende deltakelse på terrengritt. Det er noen få som
kjører ritt hele sesongen, mens andre deltar på 2 – 4 ritt.
Det virker som om det er en trend at terrengsyklister søker nye utfordringer, som
lengre terrengritt med vanskeligere teknisk grad, noe også terrengrittarrangører
tilrettelegger for. Det blir spennende å se om noen fra HSK kommer til å delta på
mer tekniske ritt istedenfor de tradisjonelle grus-rittene.

Farrisrunden
Vi var også i år i overkant av 20 HSK deltakere, herrer, damer og 2 barn
(Sparebank 1 runden). I år igjen var vi heldige og fikk gratis startbilletter av
vår samarbeidspartner Sparebank 1 BV.
Grenserittet
I år, som tidligere år, er dette et av hoved rittene våre, med en sosial del på
kvelden før, i form av sponset middag på Kontoret i Strømstad.
Klubbmesterskapet 2016,
ble arrangert i Botnemarka, søndag 22. August, for barn, unge og voksne. Vi
begynte med barna, som hadde forskjellige runder etter aldersklasse.
Ungdommen ble med i
voksenløypa. Vi hadde grilling og premieutdeling direkte etter
konkurransene. Det ble godt mottatt, spesielt hos barna, som syntes det var
stas at vi voksne heiet på, og de kunne være med å heie på oss.
Vi hadde kjøpt inn fine premier til alle barna. De voksne fikk premier i de
ulike klassene.
Voksenløypa var satt av Roy Arne og vi hadde fått mulighet til å kjøre den
gjennom på fellestreningene ett par uker før.
Barnerundene var det Christian SJ som stod for.
Birkebeinerrittet
Som tidligere år, bodde vi alle samlet på Rena Camping, med innlosjering i
hytter. Middagen på fredag kveld ble inntatt på Østerdalen Hotell.
Alle ordnet seg med biler og sjåfører, og alle ble refundert etter avtale.
2 stk gjennomførte Ultrabirken, Per A. og Sverre C. De ordnet seg selv med
kjøre og hotellopphold.

Oppsummering
Vi må si oss fornøyd med terrengsesongen 2016, da deltakelse på trening er
generelt høy gjennom hele sesongen. Sesongen er også lengre enn tidligere.
Rittdeltakelse kan det jobbes og motiveres noe med.
Det er ønskelig at flere kan stille i lokale ritt, som Montebello, Farrisrunden,
Kjoserittet, Sandefjordrittet, Hortensmarka Rundt etc.
Det er flere som ”sitter inne” med god turforslag i nærheten og noe unna
(benytte bil til/fra) Det oppfordres på det sterkeste å dele disse løypene og å
lage private turer.
Så vil jeg også benytte anledningen til å takke for alle bilder og videoer som
er lagt ut på fb-sidene våre. At vi er en flott gjeng som koser oss ute sammen,
forsterker dette. Tusen takk – fortsett med det!!!
Vil også rette en takk til Trond Aa, som også i år har holdt Jarlsberg Avis
orientert om deltakelse og resultater fra ritt og arrangementer vi har deltatt
i.
Ønsker alle til lykke i sesongen 2017. Husk – vi er en stor gjeng med gode
venner som skal kose seg på tur 

Med sportslig hilsen
Marit Sælid
Leder Terreng

HSK Terrengsykkeltrening barne- og ungdomsgruppe 2016
Terrengsykkeltreningen for barn i fjor var bra med ca. 20 individuelle barn som var på
treningene. Det kom noen nye og noe frafall gjennom sesongen, men vi er blitt en fin
gjeng som har holdt på i flere år nå.
Sesongen startet i slutten av april og varte til ett par treninger etter høstferien. Totalt
hadde vi 20 treninger. Snitt på hver trening er 10-15 barn. Terrengsykkel teknikken og
beherskelsen har kommet mange trinn videre i år, det er nå like før de stikker fra
treneren!
Dessverre så fikk vi ikke tak i noen ungdomstrener i år, har hatt ett par forespørsler fra
ungdom som kunne tenkt seg å trene, men som vi dessverre ikke har ett tilbud til, annet
enn at de over 16 år kunne være med voksengruppen hvis de ønsket det.
Barnegruppa:
Treningen er delt i 2 tider hver onsdag.
1. til 5. klasse startet kl. 1730, 6. klasse og eldre startet 1845. Jeg har trener ansvar for 2
grupper, mens vi var så heldige at Terje D. Sørlie kom inn som trener for den yngste
gruppen. Han har selv 2 barn der, dette gikk veldig fint. Frank Madsen er foreldrekontakt,
og også med som hjelpetrener. Noen foreldre blir også med på treningene, dette er
veldig bra, da de også kan hjelpe til å passe på. Takk til alle sammen.
Barnetreningen foregår med start som oftest fra 17. mai sletta ved Botneskolen. Vi økte
treningstiden i år med ett kvarter, så vi trener ca. i 1 time og ett kvarter. Ofte er det tur
relatert i nærområdet, med fokus på ett teknikk område.
Vi var også en god gjeng som var med på den nyopprettede TeVeBu cuppen og syklet der,
av andre ritt var det også med på barn på Montebellorittet og Farrisrunden.
Alle som betalte medlemsavgift fikk original HSK sykkelskjorte, noe som blir satt stor pris
på. Barna bruker skjortene på treningene og ritt.
Fokus på treningene er grunnleggende terrengsykkelteknikk, skape samhold, lagfølelse
og ha det gøy, noe jeg mener vi klarte godt. Ett mål vi har hatt i flere år er å få flere med
på sykkelritt. Vi har da hatt felles oppmøte og avreise, lager en egen HSK stand med HSK
telt/flagg ved målområdet med saft, og prøvde å få til felles gjennomgang av løypa de
skulle sykle i. Flere av oss syklet i Borgertoget 17. mai.
Vi hadde sommeravslutting med pølser og saft, samt sesongavslutting med premie,
pizza, drikke og video fra årets treninger og ritt. 17 barn var med på avslutningen.
Som i 2015, hadde vi felles klubbmesterskap med de voksne ved Botnestua i august.
Dette mener jeg var en stor suksess, hvor de voksne heiet på barna først, og deretter
heiet barna på de voksne etterpå. Det var pølser og drikke, samt premie til alle. Premien,
til alle, i år som var en sykkel frontlykt, brukte vi flittig på høsttreningene, noe som var
veldig populært.

Med vennlig hilsen
Christian Svebakk-Johansen
Leder Holmestrand sykkelklubbs barne- og ungdomsgruppe

Årsberetning for grp 3 sykkelsesongen 2016
Mange deltok på klubbens Mallorca samling i april og vi fikk til mange fine
turer. Dette gav et godt grunnlag for årets sykkelform. Noen syklet kortere
turer, mens noen hang med på de lengre turene nordover eller opp i fjellene
østover. Flere i gruppen var flinke til å ta initiativ til å lage turer, så alle fikk
flere alternativer hver dag.
Trening:
Treningsmessig har vi fulgt mer eller mindre samme opplegg som tidligere år.
Det har vært et variert antall syklister med på treninger, og dette er noe vi må
jobbe med for neste års sesong selv om det tok seg opp på høsten hvor det
også dukket opp flere nye syklister som vi ikke hadde sett før. Mange ser ut
til å sykle, men relativt få har deltatt på fellestreninger og lignende.
Tirsdags og torsdagstreningene har vært satt til intervall trening i Hanekleiva,
alternativt andre kortere turer. Søndager ble det lengre og roligere turer med
hyggelige og sosiale stopper underveis. Vårturene gikk nok litt fort, slik at vi
mistet en del deltakere grunnet det. Dette ble justert, og etter sommeren var
det merkbart flere med på disse turene.
Første halvåret var også mer preget av liten informasjon om hva som legges
opp til av turer. Dette endret seg etter sommeren hvor det var gitt god
informasjon om opplegget og turene, og ikke minst klart og tydelig hvem som
hadde ansvaret for gjennomføringen av den enkelte trening.
På grunn av lavt oppmøte til terrengsyklingen ble det ikke tilbudt egne
treninger for denne gruppen.
Ritt:
Når det gjelder turritt, har grp. 3 syklister vært med på flere ritt. Baglerrunden tidlig på våren og Dokka-runden på høsten som de lokale. HalvVättern i Sverige var det ingen som i år deltok på, men gledelig at noen stilte
opp på Hel-Vättern. Vestfold Rundt ble en våt opplevelse, og vi mistet nok
mange deltakere når vi så hvordan været utviklet seg. Gledelig har det vært
noen flere påmeldinger til kortere terrengritt.
Fremover:
Hvert eneste år blir mange borte fra trening etter rittene, spesielt Vestfold
Rundt. Det samme skjedde også dette sykkelåret. Noe å strekke seg etter i
2017 kan være en løsning for å revitalisere aktivitetene i grp 3 med både å
mobilisere flere nybegynnere, og samle flere på spesielt søndagsturene.
Lykke til i sykkelåret 2017.
For grp 3
Allan

Resultatregnskap
for
Holmestrand Sykkelklubb
Regnskapsår: 2016
Regnskap pr

Regnskap i fjor

Nr.
Kontonavn
Salgs- og driftsinntekt

31.12.2016

31.12.2015

3100
Salgsinntekt kioskvarer m.v.
3105
Salgsinntekt sykkelbekledning m.v.
3120
Salgsinntekt dugnadsarbeid
3121
Sponsorinntekter
3160
Påmeldingsavgifter sykkelarrangementer
3200
Medlemskontingent
3201
Inntekt loddsalg
3440
Offentlige tilskudd
Annen inntekt
3990
Salgs- og driftsinntekt

5 000,00
0,00
3 400,00
32 000,00
17 200,00
66 942,87
0,00
58 173,28
0,00
182 716,15

4 900,00
0,00
3 250,00
32 000,00
11 500,00
77 614,00
5 636,00
44 170,25
0,00
179 070,25

Varekostnad
4300
Innkjøp varer for videresalg
4341
Innkjøp sykkelbekledning
4500
Deltakeravgifter/påmelding sykkelarrangementer
4501
Støtte sykkelritt m.v.
4502
Arragementskostnader
4505
Honorarer forelesere m.v.
4506
Utlegg årsmøte, fest og tilstelninger
Utgifter premier,loddsdalg med videre
4507
Varekostnad

250,00
14 512,50
15 140,84
36 954,98
13 516,00
0,00
47 259,00
10 843,00
138 476,32

0,00
21 986,00
6 000,00
29 955,18
10 033,08
0,00
16 707,90
4 751,00
89 433,16

2 231,01
502,50
3 398,00
380,00
2 048,00

1 350,00
2 040,00
8 041,60
1 881,25
198,00

7 769,00
12 715,83
29 044,34

3 750,00
1 792,00
19 052,85

1 799,00
2 188,00
164,00
1 252,00
0,00
5 000,00
10 403,00
177 923,66
-161,00
4 953,49

3 091,00
0,00
0,00
1 466,00
752,50
0,00
5 309,50
113 795,51
251,23
65 525,97

Driftskostn. og av- og nedskrivninger
6300
Leie lokale
6490
Annen leiekostnad
6540
Inventar
6553
Data- / EDB-kostnader
6561/6570/6 Rekvisita, treningstøy mv
800

6705
Regnskapshonorar
Møte, kurs, oppdatering og lignende
6860
Driftskostn. og av- og nedskrivninger
Annen driftskostnad
7321
Reklame-/annonsekostnad
7323
Reklameartikler
7420
Gave, fradragsberettiget
7770
Bank- og kortgebyr
7710/7790 Annen kostnad
7830
Tap på fordringer
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Netto renter
8051
Årsresultat (underskudd)

Merkur Regnskap SA

Side 1

15.02.2017

Balanseregnskap
for
Holmestrand Sykkelklubb
Regnskapsår: 2016

Nr.
Kontonavn
EIENDELER

1500
Fordringer medlemmer
1501
Kundefordringer andre (sponsorer)
1530
Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt
1920
Bankinnskudd DnB 2520.07.37019
Sparebank 1 BV 2505.03.44420
1921
SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
2000
Egenkapital 31.12.15
Tilført fra årets resultat pr 31.12.16
Egenkapital 31.12.16

Saldo i fjor

31.12.2016

31.12.2015

3 250,00
0,00
0,00
0,00
317 978,63
321 228,63

3 250,00
30 000,00
0,00
0,00
281 317,14
314 567,14

-319 520,63

-249 799,03

- 1 7 8,00
0,00
-321 228,63

0,00
-45 0,00
-254 299,03

-314 567,14
-4 953,49

2400
Leverandørgjeld
Påløpte kostnader
2961
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Merkur Regnskap SA

Saldo pr

Side 2

15.02.2017

BUDSJETT 2017
BUDSJETT 2017

BUDSJETT 2016

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

5 000,00
65 000,00
20 000,00
60 000,00
58 000,00
12 500,00
220 500,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

45 000,00
20 000,00
50 000,00
15 000,00
10 000,00
40 000,00
50 000,00
12 500,00
242 500,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr

REGNSKAP
31.12.2016

SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER:
Salgsinntekt kioskvarer
Salgsinntekt dugnadsarbeid
Sponsorinntekt
Påmeldingsavgift sykkelarrangement
Medlemskontingenter
Inntekt loddsalg
Offentlig tilskudd
Annen inntekt (Norsk Hydro)

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
186 000,00 kr

5 000,00
3 400,00
32 000,00
17 200,00
66 943,00
58 173,00
182 716,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

250,00
14 512,00
15 141,00
36 955,00
13 516,00
10 843,00
47 259,00

kr

144 000,00 kr

138 476,00

2 500,00 kr
kr
500,00 kr

3 000,00 kr
2 000,00 kr
2 000,00 kr

2 231,00
502,00
380,00

kr

5 000,00
35 000,00
15 000,00
80 000,00
6 000,00
45 000,00

VAREKOSTNAD:
Innkjøp varer for videresalg
Innkjøp av sykkelbekledning
Deltakeravgift
Støtte sykkelritt
Arrangementskostnader
Andre utgifter (premier,loddslag mv)
Utlegg fest og tilstelninger
VM Bergen el. annen sykkelopplevelse
Sykkelhjelmer barn (Nordisk Aviation Product a.s)

20 000,00
34 000,00
30 000,00
25 000,00
5 000,00
30 000,00

DRIFTSKOSTNADER
Leie av lokale
Andre leiekostnader
Data og EDB kostnader

kr
kr
kr

Rekvisita
Regnskapshonorar
Møte, kurs og oppdateringer
Porto (utsendelse kontingent)
Inventar

kr
kr
kr
kr

9 000,00
3 000,00
-

kr
kr
kr
kr

kr

15 000,00 kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr

2 000,00
3 000,00
2 000,00 kr
1 500,00 kr
-

1 000,00 kr
9 000,00 kr
3 000,00 kr
1 500,00
kr
21 500,00 kr

2 048,00
7 769,00
12 716,00
3 398,00
29 044,00

kr
kr
kr
4 000,00 kr
1 500,00 kr

1 799,00
2 188,00
164,00
1 252,00

kr
5 500,00 kr
171 000,00 kr

5 000,00
10 403,00
177 923,00

186 000,00 kr
171 000,00 kr
15 000,00 kr
kr
kr
15 000,00 kr

182 716,00
177 923,00
4 793,00
161,00
4 954,00

ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Reklamekostnad
Reklameartikler
Kontingent, fradragsberettiget
Gaver, fradragsberettiget
Bank og kortgebyr
Annen driftskostnad
Tap på fordringer
Kostnader

Totale inntekter
Totale kostnader
Driftsresultat
Rentekostnad
Renteinntekter
ÅRSRESULTAT

kr
kr

8 500,00 kr
266 000,00 kr

kr
kr
kr

220 500,00 kr
266 000,00 kr
-45 500,00 kr

kr

-45 500,00 kr

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL)
(Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)
Lov for Holmestrand Sykkelklubb1, stiftet 10.03.1999, med senere endringer, senest
av 13.03.2013 godkjent av Vestfold idrettskrets i 1999.
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
§ 1 Formål
(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske
og paralympiske komité (NIF).
(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 Vestfold idrettskrets, hører hjemme i
Holmestrand kommune, og er medlem av Holmestrand 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.

1

Idrettslagets navn må være i overensstemmelse med forskrift om idrettslagsnavn.
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.
2

1

(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. Medlemmer som melder seg inn i klubben etter 01.11, vil ikke motta kontingent
før neste år, men vil være fullverdige medlemmer ved registrering. Medlemskontingent
vil bli sendt ut mars/april.
(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.5
§ 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.

5

Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det.
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(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.6
§ 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 medlemsforpliktelsene7. 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 – Utgår
for Holmestrand Sykkelklubb
(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.
6
7

Se forskrift til NIFs lov § 2-4.
For eksempel skyldig kontingent.
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(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.8
§ 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.9
§ 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
8
9

Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.
Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.
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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 saksbehandling10 eller ved fjernmøte11. 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.

10
11

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

Side 5 av 11

(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 regnskapsog 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.
IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
§ 13 Årsmøtet
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(1) Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars 12 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.
§ 15 Årsmøtets oppgaver
(1) Årsmøtet skal13:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er)14 samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
12

Idrettslaget må avholde årsmøte for behandling av foregående års regnskap innen utløpet av juni det
påfølgende år.
13
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.
14
Verken dirigent eller referent behøver å være medlem i idrettslaget, se også § 14.
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6. Behandle forslag og saker. 15
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.16
10. Foreta følgende valg:17
a) Leder og nestleder
b) 3 styremedlem18 (landevei, gruppe 3 og terreng)
c) Kasserer
d) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
e) 2 revisorer19
f) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett.
g) 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.

15

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.
16
Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. .
17
Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre
tillitspersoner det er behov for.
18
Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum 1
styremedlem og 1 varamedlem. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.
19
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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(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.
§ 18 Idrettslagets styre
(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet20
mellom årsmøtene.
20

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.
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(2) Styret skal:21
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.22
(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.
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

21

Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge styret. Idrettslaget står fritt til å legge til andre
styreoppgaver i bestemmelsen.
22
Ansvarlig for politiattestordningen er påkrevd for alle idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige
og/eller mennesker med utviklingshemming.
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(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.23 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.

23

Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes.
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