
Generelt orii Iovnonn for itlrettslåg
Ufravikelig lovnorm
Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnonnen. Loven skal
godkjennes av idrettskretsen Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det
idrettslaget må ha i sin egen lov. NIFs lov og lornorm 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 flerlall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettsl«etsen
for godkjenning. Lovendringer i idrettslagets lov som følge av endringer i NIFs lov, frer i kraft
straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i l<raft før de er godkjent av
idrettskretsen Ved enfuing av loven kan idrettslaget legge til det idrettslaget selv anser som
nødvendig å ha regulert i egen lov. Intem organisering av idrettslaget skal reguleres gjennom
idrettslagets organisasjonsplan.

Motstrid mellom idrettslagets lov og lllFs regelverMovnorm
Tilleggene/endringene i idrettslagets lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk §IFs lov,
bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lor'rnorm. Ved eventuell motstrid mellom en
bestemmelse i idrettslagets lov og NIFs regelverMovnorm, vil bestemmelsen i idrettslagets lov
være tilsvarende ugyldig.

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

Lover og yedtekter for Borgen Idrettslag
Stiftet 15.08.1945.

Med senere endringer, senest av 2 desember 2010.
Godkjent av Akershus Idrettskrets den 14 desember 2010.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ l Formål

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiskc
og paralympiske komitd (NIF).



(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. A1l idrettslig
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

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

(2) Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.2

(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Akershus idrettskrets, hører hjemme i
Ullensaker kommune, og er medlem av Ullensaker idrettsråd3.

(4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
NIFs lov gielder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§ 3 Medlemmer

(1) Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regglverk 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 N|F.

(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til
idrettsl«etsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens
avgiørelse 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
regelverk og vedtak.

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

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper

og idrettslagets

betaler fastsatt
automatisk sitt

1 Personlige rnedlemmer be§r 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.
2Idrettslaget 

må være medlem i de(t) særforbund som lagets idrettsgrener omfatter, med mindre laget
utelukkendedrivermosjonsidrettsomikketilretteleggesavetsærforbundiNIF,jf.NIFslov§ 10-l.Dette
skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan. Det er årsmøtet i idrettslaget som vedtar hvilke idretter
idrettslaget skal organisere, og vedtar innmelding/utnelding i de(t) aktuelle særforbund.
' Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over
mer enn 6n kommune, avgiør idrettslagets årsmøte ved lovendringsvedtak hvilket idrettsråd det tilhører.
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medlemskap i idrettslaget og skal s§kes fra lagets medlemsliste. IVIedlem som har tapt
sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

(7) Idrettslaget sksl føre medlemslister.

(8)Idrettslaget plikter å fwe elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale
medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.a

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for
deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.

II. TILLITSVALGTE OG AJ\ISATTE

§ 5 Kjønnsfordeling

(l)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)Sa:rrmens-e*tninge.n skal være forholdsmessig i forhc)ld 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
ellsr fæne skal hegge kjønn yære representert. Ansattes representant teller ikke med vpd
beregningen av kjønnsfordelingen.

(3)Idrettskrotscn kan, når det foreligger særlige forhold; gi dispeasasjoe fra deune
bestemmelsen.

(z$) trCrettssfret kan gi forskrift om næffn_ere vilkår for dispensasjcn og konseh,iensene arr
manglende opp$,llelse av bestemmelsen.5

§ 6 Geuerelle regler om stemmeretf, valgbarhed forslagsrett Es,y.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være f,/lt 15 år, vært medlem av
idrettslaget i minst dn måned og ha opprylt medlemsforpliktelsene6. Ingen k-an møte eller
avgi stemme ved fullmakt.

(2) En arbeidstak-er i et idre.ttslag har ikke stemmerett på ir{rettslagets ordmære eller
ekstraordinære årsmøte. Dette gielder ikke for spiller/utøver med kontrakt og
medlemskap i laget.

a Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmerdet.
5 

Se forskrift til NIFs lov § 2-4.
6 For eksempel s§ldig kontingent.
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(3) En person kan ikk-e samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget:
medlem av styre, valgkomitd, kontrollkomitd, lovutvalg, revisor.

/4\ F.n nerson kan ikke ha fillitsverv knvfteJ fil samme idreft i flere idreffslas som dehar i\:/-__r-_---
safirme konkurranse"

(5) Fngasjert revisor har talereff på ordinært og akstraordiqært fo$uøte i sak-er som ligger
innenfor siu arbeidsområde.

(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har tale.rett på ordinært og
ekstraordinært årsmøte i idrettslaget.

(7) Med forslagsreff menes re.tten for medlem til å frerrrme forslag til idrettslagets årsmøte
og til å fremme forslag under årsmøtet.

§ 7 Yalgbarhet og representasjousrett fcr arbeidstaker og oppdragstaker

(1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede
organisasjonsledd. Tillitsvalgt som ffir anse.ttelse i idrettslaget plikter h fratre tillitsvervet,
og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.

(2) En arheiristaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til
årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasj onsledd.

(3) Første og andre ledd gielder ikke for arheidstaker som er spiller/utøver med kontrakt
og medlemskap i idrettslaget

(4) Restemmelsen år tilsvarende anvendelse på person scm har oppdragsavtale som i
omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med idrettslaget.

(5) Denne bestemrnelsen 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) Idrettsl«etsen k-an, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om næffnere vilkår for dispensasjon.T

§ I Valgbarhet og representasjonsrett f,or andre personer ured tilknytning til
idrettslaget

(l) En Ferscn som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk
interesse i driften av idrettslaget er ilJ<e valgbar til verv innen idrettslaget eller overordnet
ledd. Det samme gielder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig iuflytelse i
en juridisk person med økonomisks interesse i driften av idreffslaget. Begrensningsn

7 
Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og2-7.
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gielder ikke for sryremedlem oppnevnt av idrcttslaget, Tillit-sval$ som får en slik avtale,
styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når
forholdet opphører.

(2) Pe+son sarlt i henhold til førsJe ledd ikke er -r.a!ghar, k"an heller ihks vclges sller
oppnevnes som representant til årsmøe/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3\ Tdreftskrefsen kan når det foreliooer særlioe forhold. øi disnensasion

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærrnere vilkår for dispensasjon.8

I I fnhehilifet

(l)En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å
tilretfolegge grunulaget for en aygiørelss eller til å treffs avg!ørelse;

a) når vedkommende selv er part i saken

blnår ,. edk=qryEs=ndc cr i slck ellsr svogerskap mod eu part i -o,pp- eller neds.tigcnde linjc
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)uår vedtornmeade leder eller har lcdende stilling i; ellcr ar medlem av styrot i ct
organisasjonsledd eller annenjuridiskperson som erpart i saken.

(?) Liksså er v,cdkammende inhabil nfu andre særegne fbrhqld foråiggcr -sem er eæet til
å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om
avgiørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv
eller sopn son yedkommende har nær per§onlig tilknytnine til, Dct skal også legges vekt
på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3) Er en averardnct inha"-bi!; kau avg!ørelsp i sak=en h.eller ik-ks treffcs av direhe
underordnet i idrettslaget.

(4) Inhabilitetsreglene flr ikL*e anvendelse Cersom det er åpenbart at den tillits.ralgte,
oppnermte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne
påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende
--21-^-- ^^t-vrKtrr §E[§.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en
avgjørelse retter seg mot eiler som saken eilers «iirekte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgiørelsen av organet selv, uten at vedkommende
medlem deltar. Dersom det i en og sanrme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgiørelsen av sin egen eller et annet medlems
habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte

8 
Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og2-7.
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tilf-elle skal alle r-uøtende medlemmer delta' Medlemmet s-kal i god tid si fra om forhold
som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem

eller annen stedforfeder innkalles til å møte og delta ved avgiørelsen dersom det kan
g!øres utcn -vesc.$tl!g tidsspillc cllcr k-sshad;

(7) I øwige tilfeller avgSør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en
part krever det og det kan gjørcs utea veseatlig tidsspille; eller vedkommendo ellers
finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste

overordnete til avgjørelse.

/R\ Resfemmelsen oielder ikke nå årsmøfej i idreftslaoet,
\.Y/ i- *-r-+++ 

-F-- r-

§ 10 Vedtaksførhet; flertallskrav og protokoll

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når
et tlefraU av medlemmeue er ti! stede, Ved$.k fattcs ned flcrtall ay de aygitte stesune$ei
Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgiørende.

(2) VeCtak kan fattes veC skriftlig saksbehanClinge eller ved fiernmøæ1o. VeC 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
tii det frefrilagte fotsiaget, 6g til at dette ir€ffts efref skfiftiig saksi;elitiiidlirig. Ved

fiemmøte skal alle møedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3) Def ska! &rrcs trrotokoll fra s.fyremøter'

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgiørelse

Tillitsvalgt kan Eptta rcfi:sjqu fqr aødveudige, faktlske r+tgiftcr inkludcrt 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. Styrehoncrar skal fremkomme a*r årsberetningen.

IU. ØKQNQMI

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1) Idrefislaget er regnskap$ og revisjonspliktig.

(2) Idrettslag med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps-
og ravisjoiisbesteiriirtelseii. Ø*ige idrettslag skai føige regitskapsbesteitinrelsere i

e For eksempel møte per e-post.
10 For eksempel møte per telefon/videokonferanse.
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rsgnsk-apslorrer ag reyisjonsbestemmelscae i revisorlovcn; og skal engasjere rcvisqr og
velge kontrollkomitd. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

(3) BankkonJi skel -være knyttet til idrcttslaget 0g skal disponeres ay to persaner !
fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4) På årsmøtet skal det faslscttps et hudsjett som inneholder alle hovedposler i
resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med
grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for
Siruppe.ue/aYdclingcqc; oB skal følge oppsetteJ i Norsk §tall.{ard k;on-toplan,

(5) Budsjettet skal være realistislg og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det
dekkes aY positiY egenkapita!,

(6) Idrettslaget kan ikke gi lan eller stille garantier for lån hvis ikke lanet eller garantien
er sikJet n+cd betryggeo.ds pan"t ellcr alulen betryggeude sikkerhct. Slk&erheten for lan og
garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

(7) Disposisjoner av ekstraordinær karaher eller betydelig omfang i forhold til
idrettslagets størrelse og virksomhet, herunder låneopptalq skal vedtas av årsmøtet.
Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.

IV. ÅRSMØTfr,STYRE, UTVALG MV.

§ 13 Årsmøtet

(1) fusmøtet er idreffslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år i februar l1 måned.

(Z)fusmøtet innkalles av styict med minst 6n måncds varsel direl«e til medlemm€n€
eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, evenfuelt på
idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres
iiigiengelig på internett eller på annen forsvariig måte. Forslag som si<al behandies 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 ui<e tlr fusmøet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgtrør årsmøtet hhv. under god§enning av
innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker
som ikke kan behandles.

t1 Idrettslaget må avholde årsmøte for behandling av foregående års regnskap innen utløpet avjuni det
påfølgende år.
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{a) Aile idrettslagets rnedlernmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan in.yi*ære andre
personer ogleller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for
medlemmer.

(5) Årsmøæt er vedtaksført dersorn det møter et antall stemmeberettigete medlemrner
som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke
er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten l«av til minimumsdeltakelse.

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke
er oppført på utsendtlkunngiort sakliste. Andre saker kan behandles nhr 2/3 av de
fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet ve<itar de! ved go<ikjenning av sakiisten.

§ 14 Ledelse av årsmøtet

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

§ 15 Årsmøtets oppgaver

(1) fusrnøet skail2:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Go<ikjenne innkaliingen, saidiste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er)13 samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.ra
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. B ehandle idrettslagets o-rgani sasj onspl an. 

I s

10. Foreta følgende valg:'u
a) Leder og nestleder
b) 4 styremedlemmerlT og 3 varamedlemmer
e) Ø-vrigc yalåihenhold til årsmøte-vcdtalt aræ'ttlsasjagsplaa, jf, pkt,9u
d) 2 revisorerls

'2 Dersom saklisten ikke fullfiares, kan det innkalles til fortsetiende årsmøt-, Slik ir,nkalling s$er på
tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godsent av års-møiet.'
Fortsettende årsmøe kan bare behandle saker som var med i god§ent sakliste for årsmøtet.

ll Y*\* gidg-".* eller referent behøver å være medlem i idrettsragel se også § 14.
'" Forslag i saklisten samt eventuelle forslag som årsmøtet, vea goa6enoing av saklisten, har vedtatt å
behandle etter et vedtak av 2/3 av de stemmeberettigede på årsniøet."

ll9*-rrr.*::nsplanen skal regulere idrettslagets iriteme organisering og aktivitet. .
'" D€u"d ef miEiiliiitrr av de tilli'rspersdfrer sorii skal t-eiges piaremøel &rriøet kan i till€gg velge rifrdfe
tillitspersoner det er behov for.
17 Antall styremedlemmer og varamedlemmer må Slles ut ved vedtakelse av loven, minimum 1
styremedlem og I varamedlem. st-wemedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.'"ldrettslag med årlig omsehring på mer enn kr 5 millioner ptitter å na engas;årtiwisor, jf. NIFs lov § 2-11,
og må innta følgende som nytt punkt 10 i § 15: <Gngasjere statsautoriset/iegistrert revisårtil å revidere
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e) Represe-nJaqter til ting og mater i dc organisasjousledd idrettslaget har
representasjonsrett.

f) Valgkomit6 med leder og 2 medlemmer og I varamedlem for neste årsmøte.

(2) Lcder sg nesllsder velges er-lkcltvis, De gv,rige medlemmor til stfct velges sanlet,
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgiøres rekkefølgen i
forhold til stemmetall.

(3) v. algkoruitee,n velges på fritt gruonlagr etter innstilling fra stvret,,

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være
truf&t med almiuuelig flertall ay ds aygittq ste.nrtmqr, Irrgeu repaesentanr har noer -e=.nn 6n
stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som
ikke avgitt.

(?) Yalg fqregår skriftJig hvis det f*orelleeer qler eryl ett forslag ellel 4s1 teaslcs klav
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
k"atrdiclaJer; cller ikke inqeholde-r dct a:rtall det stal ste-narne-s over, tcller il*e; oB
stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Nå et yalg fo.regåd cnkeltvis og ingen ka-ndidai p?rpnås uqer erul ha-l.r,parteu a.v de
avgiue stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer.
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valgetved loddtrekning.

(4) Når det ved yalg skal velges flere yed ell aystq_lltning, nQå a!le, for å anses yalgt, ha.
mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gielder ikke ved valg ay
vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i flarste
omgang, anses Ce valgt scm har åU rner enn halvparten av stemrnene. Det foretas så
omvalg mellom de øwige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har
frtt flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

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

§ 17 Ekstraordinært årsmøte

(l) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14
dagers varsel errer:

a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.
'o) -Vedtak av styret i idrettsiaget.

idrettslagets regnskap.>» Punkt l0 forslsves til nytt punkt 1 1 og punkt 1 1 bokstav d) endres til:
«Kontrollkomit6 med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.»
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d) Skriftlig krav fra ll3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.

(2) Ek*straordinært årsr-nøte iunkallcs direkte til mcdlemnqeqs ever-r.tlrelt på arutee
forsvarlig måte, herunder ved kunngiøring i pressen, eventuelt på idrettslagets
internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgiengelig på
intemptt ellerpå ary]en forsvælig må!e,

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete
slcdlenuner spq! srisst tils.varcr anjallet s.tyremedle$mer &L i&e-ttslagets lov, Derssnq
det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten
krav til minimumsdeltakelse.

(4) Ekstraordiqær*t årsmøte i idrettslaget skal bare behandlc de saker som er aqgitt i
vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige saksdokumenter
skal følge innkallingen.

E IR ldreffslqqefs sfvrc
d -- +-+

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste ml,ndighetle
meUqm årsmatene.

(2) Styret skal:2o

a) IverkspJte årsmøtels eg gyer-ordnede prganisasjqnsleddrregelverk ag v.cdtak,
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 ?l idrettslaget har sn ti!fredsstrllendc orgauise.ring ?y rcgnsk-aps- ag
budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalfpersoner for spesielle oppgaver og
utarbeide nqaudaUinstrr--lks &r disse,

d) Representere idrettslaget utad.
e) Oppnevneansvarligforpolitiattestordningen.2l

(3) Styret sk*al holCe rnøte når lederen besternmer det eller et fler+,all av styremeClernmene
forlanger det.

§ 1 9 Grupper,/a-Ydelip ger&s4tsiteer

i'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 ti1 andre organer/perioner innen
laget. Dette innebærer blant annet at det bare er idrettslagets hovedstyre (der laget har grupper/avdelinger
med ogne st5T er) som kan foreta ansettelser, inngå markedsavtaler, evt. andre avtaler sorn fcrplikter
idrettslaget juridisk.

'o Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge styret. Idrettslaget står fritt til å legge til andre
gfyreoppgaver i bestemmelsen.
2r Ansvarlig for politiattestordningen er påkrevd for alle idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige
oleller mennesker med utviklingshemming.
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(1) v.alekqmiteen skal legge frem inqstilling på kandi4ater til alle tillitsvcrv sorn ska!
velges på årsmøtet, med unntak av valgkomitd. Medlem av valgkomitd som selv blir
kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

(2) Idrettslaoel kan orqaniseres med srunner os/cller avdelinser. Idrettslasets årsmøte
bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes.
Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan,
if- E 15 nkt. 9.

(3) For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele idrettslaget, og
gqrp.pcr/avdeliuger kan ikks rnngå av.taler ellcr re*presentere idrcttslagst utad uten styrets
godkjennelsejf. § 19.

V, ØYRJGE BESTEMMELSER

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og
katrkurraBsereglerr stra-ffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler,
straffesaksr eg dopingsa-ker glelder §I[-s !6y kapitte! 1! og 1?,

§ 21 Lovendring

(1) I,qvendryre ka! bare foretas på qrdiqært eller skstragrduært år,snssle i idrettslaget
etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2) I-ovendringer sqm følga ay elldnnger i NIFs lqv, trer i kaft sf4ks' Lo.r. endringer
vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettsl«etsen.
Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3) I fcrbindelse med godkjenningen kan idrettel«etsen pålegge nødvendig enCring fcr å
unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4) Endringer i §§ 21 cg22 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 213 flertall innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder
senere. For at oppiøsning skai skje må vedtaket her gientas med2/3 flertaii.

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget.n Vedtak
om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar
med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.

" Ved sa--enslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benl,ttes.
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(3) Ved opB!øsning e!!er annct o,pphør av idre.ttslagat tilfbller !age,!s qversl-qrteade midler
etter awikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal
oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære

ål smste til beh.andllng a'v sake$;

( ) Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det
mis-ter således sitt ruedlemskap i NIF,
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