Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Fyresdal Idrettslag
Styret viser til innkalling til årsmøte på heimeside den 18.01.2016 og i kommuneinformasjonen for
februar.
Årsmøtet avhaldas den 29.02.2016 i veslesalen på Samfunnshuset.
Under fylgjer sakslista for årsmøtet.
Årsmøtet skal:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Godkjenne dei som har stemmerett.
Godkjenne innkallinga, sakslista og forretningsorden.
Vele dirigent, referent, samt to medlemmar til å underskrive protokollen.
Handsame idrettslagets årsmeldingar, her under gruppene sine årsmeldingar.
Handsame idrettslagets regnskap og budsjett her under gruppene sine rekneskap og
budsjett.
Handsame innkomne saker.
a. Organisasjonsstruktur i Fyresdal Idrettslag
Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gje gruppestyrene
fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppa sin aktivitet.
Handsame idrettslagets organisasjonsplan samt ny basislovnorm.
Foreta fylgjande val:
a. Leiar og nestleiar i hovudlaget
b. Styremedlemmar, varamedlemmar og valkomité i hovudlaget
c. Val i Fotballgruppa og symjegruppa
d. To revisorar

Vedlagt følger fylgjande dokument:

Med venleg helsing
styret i Fyresdal Idrettslag

FORRETNINGSORDEN
1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme
sak.
4. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til:
a. 5 min. første gang og
b. 3 min. andre gang og
c. 2 min. tredje gang.
5. Det kan foreslås forkortning av taletiden og strek for de
inntegnede talere.
6. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1
min. taletid.
7. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være
undertegnet med representantens navn. Forslag kan bare
fremmes i saker som står på saklisten.
8. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke
settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til
votering.
9. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved
flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke,
og stemmene regnes som ikke avgitt.
10. I

protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene,
forslag og vedtak med antall stemmer for og imot.

Årsmelding for Fyresdal Idrettslag 2015
Styret i FIL 2015 har vore:
Leiar
Espen S. Valseth
Skrivar/nestleiar
Hege Rokseth
Kasserar
Elisabeth Gasmann
BIS-Kontakt
Ann Merete Røed
Trim-kontakt
Anne Mette Momrak
Styremedlem
Kjell Ove Homme/Frode Wæthing – fotballgruppa
Elisabeth Traldlien – symjegruppa
Skikontakt
Janne Teksle
Varamedlemmar
Nils Kristian Moe
Bente Aamlid
Revisor

Øyvind Aas

Valkomitè

Erling Carlsen
Siv Frøydis Hansen
Inge Aamlid

Det er kvart år stor aktivitet på idrettsfronten i Fyresdal, slik sett er ikkje 2015 noko unntak. Med
undergruppene me har er me nok framleis den største og mest aktive organisasjonen i Fyresdal.
Aktiviteten i fotballgruppa er framleis høg, og dei arbeider verkeleg for å aktivisere flest mogeleg av
dei unge i bygda. Symjegruppa har hatt eit flott år der dei har klart å auke talet på aktive medlemmar
til 30. Dette må ein vere veldig stolte av.
Men eg vil og nytte anledninga til å skryte av vår systerorganisasjon Fyresdal Skiskyttarlag som
verkeleg får til mykje bra for dei som er interessera i ski og vinteridrett.
Styret i FIL har hatt 4 styremøte samt møte for å fordele tippemidlar og lam midlar, og me har til
saman handsama 31 saker.
I 2015 fekk me inn 100.000,- i kulturmidlar frå kommunen. Grasrotandelen har gått litt ned til
12.800,- Men samtidig vari Bispevegsmarsjen ein suksess i år med eit overskot på ca 8.200,- Me fekk
inn 37.000,- i LAM-midlar og 23.700,- i overskot på sal av jolekalenderar.
Idrettslaget fekk også ei minnegåve etter gravferda til Anders Rangul. Denne var på over 23.000,Dette set me veldig stor pris på og me rettar ei stor takk til familien hans som tenkte på idrettslaget i
denne tunge stunda.
Talet på betalande medlemmar har gått noko ned i 2015, og er no ca 215. Dette er noko me må
jobbe med i 2016. I løpet av 2016 er me pålagd å registrere alle medlemmane våre i Min Idrett. Dette
vil etter kvart gjere arbeidet med medlemshandtering og fakturering enklare.
Trass i nedgang på betalande medlemmar endar me med eit overskot på 7894,Espen S. Valseth
Leiar

Barneidrettsskulen:
Det har delteke 22 barn pluss nokre småsysken i haust, og oppmøte har vore frå 4 til 21 per gong.
Viser vidare til programmet for denne sesongen som ligg på heimesida til Fyresdal kommune.





5-åringar: 7 stk
6-åringar: 8 stk
7-åringar: 3 stk
8-åringar: 4 stk

Det er gjennomført 13 kveldar med ulike aktivitetar nå i haust. Aktivitetane har vore riding, gåtur,
sykkeltur, fotball både ute og inne, symjing, mørketur, innebandy, handball, barnegym, barneleikar
og nissemarsj. Fram til haustferien låg oppmøte på 4 til 9 ungar, og det har nok samanheng med at
mange er med på fotball. Etter haustferien har det vore mellom 13 til 18 ungar på aktivitetane, og
det er eit bra og stabilt oppmøte. Vi hadde to arrangement som var i regi av Friluftslivets år,
Mørketur rundt Momrak og Nissemarsjen. Mørketuren var veldig vellykka der det møtte opp 16
ungar saman med ein av foreldra sine. Det var fullmåne og stjerneklart, og med grilling rundt bålet,
eventyrstund i skogen og mange refleks i skogen blei dette ein stemningsfull tur og kveld for både
store og små! Haustsesongen blei avslutta ei veke tidlegare i år i forhold til tidlegare år, for å få med
så mange som mogleg og for å unngå at arrangementet kom saman med alle dei andre
joleavslutningane rundt forbi. Dette førte til at det blei eit godt oppmøte på Nissemarsjen i år, den
08.12.15, med 21 ungar pluss foreldre. Vi møttes ved samfunnshuset, gjekk saman til Pos der vi song
nokre jolesongar for dei eldre. Dette set dei veldig pris på at vi gjer. Så gjekk vi bort til den nye
grillhytta ved Hamaren, der det var fyra opp i bålpanna. Idrettslaget sponsa pølser til alle mens Spar
sponsa mandarinar og Telemark Kildevann spanderte brus til alle. Det blei utdela nissemarsjlue og
nissemarsjmedalje til alle ungane som deltok. Eit flott arrangement med godt oppmøte, som gjorde
til at det blei ein fin avslutning for Barneidrettskulen sin haustsesong.
Tusen takk til alle som har sagt ja og stilt opp som instruktørar for oss. Utan dykk hadde vi ikkje klart
å lage eit så variera program og tilbod i Barneidrettskulen!!
Fyresdal 10.02.2016
Ann Merete Røed
Barneidrettskulekontakt

Innebandygruppa:
Innebandy er fortsatt gøy! I 2015 var vi ca 7 stabile spillere, og ca 10 ustabile. Vi har sommerferie i
juni-juli- august, ellers så spiller vi to ganger hver uke. I 2014 måtte vi avslyse noen treninger pga lite
oppmøte, men i 2015 avlyste vi kun to treninger.
Elisabeth Gasmann

Skikarusellen:
Det var i 2015 planlagt 8 gonger med skikarusell. Men grunna mangel på sno blei berre dei 6 fyrste
gjennomført. Dette gjekk ut over Telenor Karusellen som var planlagt dei to siste gongene, så denne
vart då avlyst. Dette må me prøve å ta lærdom av til neste år.
Sjølv om Telenor Karusellen var avlyst fekk me likevel lov til å dele ut premiane til ungane, noko dei
ser ut til å setje stor pris på.
Det har vore bra oppmøte med mellom 40 – 55 ungar kvar gong. I tillegg er det mange engasjerte
foreldre som stiller opp og delar på ansvaret med stelle til varm saft og kaffi.
Janne Teksle

Årsmelding 2015 – Fotballgruppa
Styret i fotballgruppa:
Leiar: Kjell Ove Homme tom. 03.09.15
Etter at leiar trekte seg, vart oppgåvene fordelt på dei andre i styret
Sekretær: Evy K. Aamlid
Kasserar/nestleiar: Frode Wæthing
Materialforvaltar: Geir Wæthing
Styremedlem: Oddvar Momrak
Vara: Tor Skræi
Basarkomitèen: Kjersti Bergland, Kurt Heistad, Anette Lund og Anne Grethe Aamlid
Fotballskulekomitèen: Klara Nordbø, Linda Aas Levang, Olav Inge Nordbø og Evy K.
Aamlid
Valkomitèen: Vidar Holmgård, Sigurd Skomedal, Jørn Helge Krossli og Tarjei Skålid
Fotballgruppa har fylgjande sponsorar
 Bondal Motor AS
 Fyresdal Sag og Bygg AS
 Telemarksavisa
 Sparebanken Sør
I tillegg har vi SPAR Fyresdal som god samarbeidspartnar.
Styret har tom. 28.01.16 hatt 9 møter.
Det vart gjennomført informasjonsmøte med alle trenarar og oppmenn før sesongen starta.
Ved evaluering av sesongen, har det kome ynskje om å ha dette møtet så tidleg som råd.
Det vart av ulike årsaker ikkje arrangert noko sosialt lag for alle med verv i fotballgruppa i år.
På våren vart det gjennomført dugnad på fotballbana og området rundt.
Fotballag:
 Ingen J8 lag
 2 G8-lag der det også deltok 3 jenter
 1 J10-lag
 2 G10-lag
 1 J12-lag
 1 G12-lag
 1 J14-lag
 1 G14-lag
 Ingen J16- eller G16-lag
 Ingen A-lag herrar

Talet på spelarar var ved sesongstart 72 og ved avslutning 68.
Norway Cup: J14 deltok og kom til B-sluttspelet. Det vart transport med privatbilar turretur, og overnatting på skule. Trenar og 2 andre foreldre var med.
TINE Fotballskule: vart i år gjennomført for 9. gong.
Totalt var det med ca. 100 ungar frå ettermiddag fredag 19.06 tom. måndag 22.06.
Prosjekt Vest-Telemark:
Det vart arrangert teknikktreningar ca. ein kveld annankvar veke i løpet av våren. Fyresdal
vart best på treningsinnsats av klubbane i Vest-Telemark, og fleire spelarar fekk reise til Skien
ein ettermiddag der dei vart trena av spelarar frå Odd. 23-24 mai vart det arrangert
fotballskule i Vinje for aldersgruppa 11-16 år med trenarar frå Colchester. Det deltok 2 frå
Fyresdal. Det vart arrangert ei treningssamling for jenter f.02-03 på Dalen, der det deltok 5 frå
Fyresdal. Det vart også arrangert ei treningssamling for gutar f. 02-03 i Seljord, der det deltok
5 frå Fyresdal.
Medio august vart det arrangert jentefotballskule i Vinje med trenarar frå Jamie Carragher
Akademi i Liverpool. Her deltok 6 jenter frå Fyresdal. Det vart i haust arrangert ein
treningstur til Liverpool der 3 jenter frå Fyresdal deltok saman med 18 andre jenter frå VestTelemark. Etter ei evaluering av prosjektet på bakgrunn av teknikktreningar, kostnadar og tur
til Liverpool valte styret å melde seg ut av prosjektet.
Kvalitetsklubb- prosjekt:
Fotballgruppa har ikkje vidareført dette prosjektet i år.
Kiosk: Den har også i vore open kvar gong det har blitt spelt kamp på bana.
Klubbhuset: Det er nesten ferdigstilt. Det som manglar er ma. møblar i 2. etg.
Økonomi
Sjå vedlagt rekneskap for 2015 og budsjett for 2016.

Fyresdal, 25.01.16

Frode Wæthing

Geir Wæthing

Oddvar Momrak

Tor Skræi

Evy K. Aamlid

FYRESDAL SVØMMEGRUPPE
ÅRSMELDING 2015

1. Styret

Funksjon

Navn

Leder

Elisabeth Taraldlien

Kasserer

Ellen Sofie Skansen

Materialforvalter

Tobias Rosendahl

Vara

Kristin Veduml

Oppmann

Monica Aas

Valgkomite

Roar Olsen
Gunnhild Austjord

Styret har hatt eit godt samarbeid, hatt 6 styremøter og behandla 49 saker. Leiar har delteke
i styret til Fyresdal Idrettslag.

2. Medlemstal
Vi hadde pr 31.12.2015 totalt 30 medlemmer. Det har vore ei fin rekruttering av dei yngste
med 7 nye rekruttar i haust.

3. Trening
Vi har hatt inndeling i 4 parti svømmerar:. Rekruttar, gruppe C, gruppe B noko mer erfarne
svømmerar som trenar 1-2 gonger i veka og gruppe A trenar 3 gonger i veka eller meir.
Svømmegruppa har faste treningskveldar måndag og torsdag. Hausten 2015 har vi og hatt
trening på sondag ettermiddag. A og B gruppa har hatt tilbod, men bare fire symjerar i A
gruppa har delteke på søndagstrening. Desse svømmerane trena og åtte økter i eller meir i
joleferien To av A svømmerane har og delteke på basistrening på Sporty. Dette er eit
samarbeid med skiskyttarlaget og har vore veldig positivt.

4. Trenerar
Tilgangen på trenerar har til tider vore ei utfordring. Men hausten 2015 var vi veldig
fornøygde med at alle trenerane sa ja til ein ny sesong. I tillegg fekk vi med Anne Ågot som
trenar for A-gruppa frå hausten. Dei har gjort en veldig god jobb og har har bidrege med
gode treningsopplegg og eit godt miljø i gruppa.
Trenarane har vore :Lillian Breivik, Kari-Anne Noraberg, Åse Kiland, Monica Aas, Jan Tore
Åmlid og Anne Ågot Stensland.
Vi har tatt to trenarmøte i løpet av året for å diskutere og evaluere treningsopplegg,
trenarturnus, stevnedeltaking og ana.

5. Stevne
Tilsaman 9 svømmerar har delteke på approbera stevne. Sidan vi i år har færre A-symjerar
har vi hatt noko lågare stevnedeltaking. Mange gode personlege rekordar blant dei som har
konkurrert. Det har og blitt arrangert to rekruttstevne i Telemark i haust i tillegg til det vi sjølv
arrangerte i vår. Poseidon var så fornøygde med opplegget vårt at dei tok initiativ til eit
samarbeid om rekruttstevnekarusell der fire klubbar arrangerar stevne for dei yngre
symjerane i løpet av sesongen. Fyrste rekruttstevnet i Kragerø arrangerte vi som ein sosial
tur for alle med overnatting og klatre/badeaktivitet i fritidsparken. Dessverre var det bare 7
svømmerar som blei med.
Vi har arrangert 3 klubbstevne i løpet av året. Dette har vi gjennomført saman med trenarane
og foreldregruppa. Klubbstevne er med på å gje svømmerane opplæring i kva som skjer på
eit svømmestevne. Det gjev og øving i ulike prosedyrer i sammenheng med stevne samt at
dei får vist foreldregruppa kva dei har lært og eigen framgang.

I sesongen har svømmerane delteke på desse stevna:


Mars - Møglestu- 2 jenter deltok og Poseidon Tyr Cup – 3 jenter deltok



April – Førsdalsvøm rekruttstevne 52 deltakerar frå Poseidon, Froland og Fyresdal.
21 lokale deltakerar 4 gutar og 17 jenter





Mai- Bergen swim festival- 2 jenter deltok



Oktober – rekruttstevne i Kragerø 7 jenter deltok



November- Terjevigen cup i Grimstad 5 jenter deltok

Desember- rekruttsetvene i Heistad hallen – 3 jenter deltok

6. Aktivitetar
Sesongen har vore prega av stor aktivitet i svømmebassenget..
Kommunen gjev oss god tilgang til bassenget for trening, stevne og kursvirksomhet .Dette er
viktig for oss og gjev Fyresdal svømmegruppe eit fortrinn sammenligna med andre klubbar i
distriktet. I april arrangera vi rekruttstevne og hadde etter stevnet eit sosialt arrangement
med pizza på Fyresdal kurs og leirsted saman med svømmerar frå Poseidon og Froland.
Dette var svært vellykka. Moro for svømmerane å vere saman med unge frå andre klubbar.
I juni arrangerte vi svømmeaksjonen som er eit intensivt symje og livredningsprogram i regi
av svømmeforbundet og gjensidige. Det blei halde fem ettermiddagar på rad rett etter
skuletid. Dette gjorde vi delvis på dugnad og med litt innleigde ressursar. Målgruppa var
utrygge innvandrarborn. Vi hadde 16 deltakarar i skulealder og fekk gode tilbakemeldingar.
Vi hadde i haust 2 kveldar med barneidrettskulen med godt oppmøte.

7. Dugnad
Svømmegruppa sine dugnadar har vore salg av dopapir og tørkerullar. Vi hadde og god
inntekt på Svømmeaksjonen.

8. Økonomi
Svømmegruppa har nå god økonomi. I 2015 hadde vi eit overskot på 95 000. Det er fleire
årsaker til overskotet. Det har vore mindre stevnedeltaking enn tidlegare. Styret har og
regulert kva svømmerar og lederar får dekt i forbindelse med stevnedeltaking. Vi har heller
ikkje vore på treningsleir i 2015. Vi bestillte representasjonstøy i 2015. Dette tok lengre tid
enn forventa og regninga kom ikkje før etter nyttår.

Sponsorane har vore viktige støttespelerar for svømmegruppa :
Sparebanken Sør
BEST, Moland Auto A/S, Fyresdal
Telemark Lys A/S, Fyresdal
SPAR, Fyresdal Mat AS
Fyresdal Sag og Bygg
Som Zagt
Telemark Kildevann

Fyresdal februar 2016 for styret leiar Elisabeth Taraldlien

idrettslaget-rekneskap og budsjett

Konto

Budsjett 14

Driftsinntekter
3110 Sponsor, reklame
Dugnader m.m.
3111 Norsk tipping
3440 Kommunale tilskot
3441 Tilskot fra Norges Idrettsforbund
3442 Pengegave fra privatpersoner
3900 Ta-trimmen
3901 Bispevegsmarsen
3902 10 på toppturar
3903 Medlemskontigentar
3904 Kontingent aerobik
3905 Jolekalender m.m
3906 Tilstellningar, arrangement
3907 Barneidrettskulen

Sum

4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118

6300 + 6600
6601
6602

7700
7770
7300
7400
7401
7105

Driftskostnadar
Materiell/utstyr
Ta-trimmen
Trim/aerobik
Bispevegmarsjen
Ski
10 på toppturar
Tilstellningar, arrangement
Barneidrettsskulen
Jolekalende, lotteri
Multigruppa
Sosiale kostnader
Godgjersle/Tapt arbeidsfort.
Investering i bane/andre anlegg
Investering i utstyr
Drift av ljosløype/garderobar
Drift av treningsbanar
Leige av hoppbakke med mer
Drift av klubbhus
Drift av skiløyper
Rep. Vedlikehold utstyr
Administrasjonsutgifter
Bankgebyr
Annonser med mer
Jolekalender med mer
Tilstelninget med mer/møte
Kontigentar
Til gruppene
Øreavrunding
SUM
Driftsresultat

finansinntekter og kostnader
8050 + 8160 Renteinntekt
8090 Kundeutbytte Gjensidige
SUM
Årsoverskudd/underskudd

Regnskap 14

Budsjett 15

Regnskap 15

Budsjett 16

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

20 000,00
87 000,00
40 000,00

22 313,66
87 000,00
66 201,00

10 000,00
87 000,00
66 000,00

12 806,52
100 000,00
67 051,00
23 921,00

3 000,00
10 000,00
35 000,00
0,00
22 000,00
10 000,00
5 000,00

0,00
2 400,00
600,00
29 850,00
0,00
17 875,00
0,00
1 200,00

3 000,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00

14 950,00
0,00
24 550,00
0,00
31 850,00
0,00
0,00

242 000,00

237 439,66

231 000,00

275 128,52

4 500,00
0,00
12 000,00
15 000,00

0,00
0,00
9 880,00
4 015,00
0,00
0,00
2 769,65
7 680,50
2 792,00

3 000,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
5 000,00
3 000,00
8 000,00
1 000,00

26 757,82

46 000,00

25 741,72

26 000,00

4 500,00

8 352,00
25 217,00

4 500,00
26 000,00

3 800,00
26 426,26
20 000,00

4 500,00
27 000,00
0,00

20 000,00
2 500,00

15 955,79
318,00

16 000,00
2 000,00

24 127,80
374,00

20 000,00
1 000,00

2 000,00
100 000,00

2 000,00
130 000,00

2 000,00
100 000,00

2 500,00
80 000,00

230 000,00

235 737,76

226 500,00

2 250,00
135 000,00
-1,00
271 216,78

198 500,00

5 000,00

4 183,50

5 000,00

2 675,54
1 307,00

2 700,00
1000

17 000,00

5 885,40

9 500,00

7 894,28

1 200,00

6 000,00
3 000,00

6 702,80
11 760,00

6 885,20
8 150,00

10 000,00
50 000,00
67 000,00
3 000,00
12 000,00
25 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00

197 000,00

3 000,00
0,00
7 000,00
10 000,00
0,00
5 000,00
3 000,00
8 500,00
1 000,00

2 000,00

10 000,00
40 000,00

8 500,00

0,00

BUDSJETT FOTBALLGRUPPA 2016
Konto

3110
3111
3112
3113
3114
3430
3441

4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
6360
6620
6690
6700
6810
6880
6940
7105
7500
7711
7770

Tekst
Driftsinntekter
Kiosksalg
Fotballskulen
Trenings- og instruksjonsinntekter
Basar intekter
Sponsorinntekter
Kommunale tilskot
Andre tilskot
Sun driftsinntekter

Regnskap 2015

Budsjett 2016

36 100,00
62 099,00
58 900,00
48 079,00
90 000,00
65 000,00
21 000,00
381 178,00

21 437,00
65 258,00
36 300,00
45 101,00
75 000,00
65 000,00
28 000,00
336 096,00

20 000,00
60 000,00
40 000,00
45 000,00
75 000,00
65 000,00
28 000,00
333 000,00

29 199,91
30 756,86
44 668,70
3 728,00
67 252,00
0,00
41 038,00
5 590,00
0,00
1 556,10
58 292,48
0,00
10 062,50
4 701,90
3 761,50
63,00
-3,38
10 300,00
11 815,87
1 157,00

19 328,80
49 537,72
28 356,00
5 011,00
24 547,00
4 860,00
26 100,00
4 575,00
40 524,00
3 556,41
39 551,25
0,00
8 593,75
4 343,00
291,43
99,99
0,00
0,00
12 047,60
987,00

23 000,00
49 000,00
35 000,00
4 000,00
30 000,00
4 000,00
40 000,00
8 000,00
0,00
3 000,00
40 000,00
0,00
10 000,00
5 000,00
4 000,00
500,00
0,00
0,00
15 000,00
1 300,00

323 940,44

272 309,95

271 800,00

57 237,56

63 786,05

61 200,00

Renteinntekter
Andre finansinntekter
Rentekostnader

3 957,49
340,00
0,00

3 317,40
0,00
250,28

3 000,00
300,00
0,00

Finansintekter og kostnader

4 297,49

3 067,12

3 300,00

61 535,05

66 853,17

64 500,00

Driftsutgifter
Innkaup til kiosk
Fotballskulen
Driftsutg. A-lag/trening- og instruksjon
Basar med meir
Materiell og utstyr
Premiar
Kretsstevner/ mesterskap
Dommarutgifter
Prosjekt Vest Telemark
Renhold
Drift av bane/andre anlegg
Andre kostnader
Rekneskapshonorar
EDB/Data
Møter/Kurs/oppdatering mv
Porto/ Kopiering
Øreavrunding
Forsikringspremier
Sosiale kostnader
Bankgebyr
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

8050
8090
8160

Rekneskap 2014

Resultat

Budsjett Fyresdal IL Symjegruppa 2016
ÅRSBUDSJETT

2016
Driftsinnteketer
Treningsavgift
Stevneinntekter

12 000
8 000

Kursinntekt, svømmeaksjon

20 000

Kommunale tilskudd

37 000

Egenandel representasjonstøy

8 000

Sponsorinntekter

30 000

Salg toalett- tørkepapir

75 000

SUM INNTEKTER

190 000

Driftskostnader:
Lokalt klubbstevne

5 000

Lisenser

5 000

Trening og instruksjonsavgift

20 000

Stevnedeltagelse

20 000

Innkjøp papir til salg

45 000

Treningsutstyr

15 000

Premier

10 000

Trenerkurs

10 000

Treningsleir

30 000

Representasjonstøy

50 000

Andre driftskostnader (sum)

10 000

SUM KOSTNADER

220 000

RESULTAT

-30 000

Utgifter:
Representasjonstøy 50.000,- hvorav 38.000,- er regning betalt på gensere bestilt i 2015

Fyresdal Symjegruppe

Balanse detaljert

3870 FYRESDAL

Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. periode 1 t.o.m.
periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg

Hittil i år

Periodeutvalg i
fjor

Hittil i fjor

Eiendeler
Omløpsmidler
Varer
Varer
1460

Innkjøpte varer for videresalg

Sum Varer
Sum Varer

3 750,00

3 750,00

9 000,00

9 000,00

3 750,00

3 750,00

9 000,00

9 000,00

3 750,00

3 750,00

9 000,00

9 000,00

5 000,00

5 000,00
45 871,00

45 871,00

Fordringer
Kundefordringer
1510

Kundefordringer

1520

Andre kortsiktige fordringer

Sum Kundefordringer

5 000,00

5 000,00

45 871,00

45 871,00

5 000,00

5 000,00

45 871,00

45 871,00

Sør 20.18761

234 511,93

234 511,93

105 787,28

105 787,28

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.

234 511,93

234 511,93

105 787,28

105 787,28

234 511,93

234 511,93

105 787,28

105 787,28

243 261,93

243 261,93

160 658,28

160 658,28

243 261,93

243 261,93

160 658,28

160 658,28

Sum Fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
1930

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum Omløpsmidler

Sum Eiendeler
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Opptj. egenkapital
Annen egenkapital
2050

Udisponert resultat

-95 822,15

-95 822,15

Annen egenkapital

-145 039,78

-145 039,78

-145 039,78

-145 039,78

-240 861,93

-240 861,93

-145 039,78

-145 039,78

-240 861,93

-240 861,93

-145 039,78

-145 039,78

-240 861,93

-240 861,93

-145 039,78

-145 039,78

-2 400,00

-2 400,00

-2 187,50

-2 187,50

-2 400,00

-2 400,00

-2 187,50

-2 187,50

-13 431,00

-13 431,00

Sum Annen egenkapital
Sum Opptj. egenkapital
Sum Egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
2410

Leverandørgjeld

Sum Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
2960

Påløpte kostn. og forskuddsbet. innskudd

Sum Annen kortsiktig gjeld
Sum Kortsiktig gjeld
Sum Gjeld

Sum Egenkapital og gjeld

Utskrevet av Siw Berve 14.01.2016 08:34:08.

0,00

0,00

-13 431,00

-13 431,00

-2 400,00

-2 400,00

-15 618,50

-15 618,50

-2 400,00

-2 400,00

-15 618,50

-15 618,50

-243 261,93

-243 261,93

-160 658,28

-160 658,28

Side 1

Organisasjonsstruktur i Fyresdal Idrettslag
Det er mange verv å dekkje i FIL. Dette merkar valkomiteane kvart år, og det vert ikkje enklare. Fleire
og fleire idrettslag tar no ein revisjon av organisasjonsstrukturen sin for å sjå om det er noko ein kan
gjere for å redusere talet på verv i laget.
Idrettskretsen stiller meir enn gjerne med ressursar for å hjelpe med slikt arbeid. Og dei har gode
erfaringar frå gjennomføringar i andre klubbar.
For å sjå om dette kunne vere noko for Fyresdal Idrettslag ber me årsmøte om å gje styret i FIL
fullmakt til å arbeide med ein ny organisasjonsstruktur.
Forslag til ein ny struktur må leggjast fram på- og godkjennast av årsmøtet i 2017. Det vil difor ikkje
kunne gjerast nokon endringar i styresamansetning på bakgrunn av denne fullmakta.
Styret i Fyresdal Idrettslag

Idrettens verdiar: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlegskap

ORGANISASJONSPLAN
FOR
Fyresdal Idrettslag

Vedteken på årsmøtet 29.02.2016
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Grunnlagsopplysninger for idrettslaget
Namn: Fyresdal Idrettslag
Stifta: 1898
Postadresse: 3870 Fyresdal
Bankkonto: Brukskonto 26941010082
Bankforbindelse: Sparebanken Sør
Internettadresse: http://www.fyresdail.no
Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: 980259838
Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF:
Registrert tilknyting til Telemark Idrettskrets
Registrert tilknyting til Fyresdal Idrettsråd
Årsmøtemånad: Februar

Historikk
Fyresdal Idrettslag blei skipa i 1898. 100-års jubileum blei markert i 1998. Laget har stor aktivitet, og
eit mangfald av aktivitetar å velje i. Per i dag er medlemstalet på nærare 400 personar, noko som
tyder på at om lag ein tredjedel av kommunen er medlemar. Dette er flott, og seier noko om kor stor
betyding Idrettslaget har for bygda.

Idrettslagets føremål
Fyresdal Idrettslag skal vere ein open og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett
organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.
Arbeidet skal dominerast av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslege aktivitetar skal
bygge på grunnverdiar som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlegdom.
Idrettslaget er sjølveigande og frittståande med utelukkande personlege medlemar.

Visjon
Fyresdal Idrettslag skal bidra til å skape eit godt miljø og samhald i bygda, og skal arbeide for å få ein
fleirbrukshall som vil gje eit aktivitetstilbod gjennom heile året.

Verdigrunnlaget:
•
•
•
•
•
•

Fellesskapskjensle og harmoni
Lojalitet og forplikting
Skapar meining og motivasjon
Aukar ansvarsfølelsen
Identitetsbyggande
Gjev grunnlag for kommunikasjon
og samhandling

Virksomhetsideen
Fyresdal Idrettslag skal vere hovudaktør for utviklinga av idretten til ein betydeleg breidde- og
konkurranseidrett i vårt lokalmiljø.

Organisasjonsplan for Fyresdal Idrettslag vedteken på årsmøtet 2016.
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Hovedmål
1. Oppretthalde det høge aktivitetsnivået ein har i dag.
2. Jobbe aktivt for å få fleirbrukshall i kommunen.

Delmål
1. Hovudlaget skal syte for å legge til rette økonomisk, slik at aktivitetsnivået kan oppretthaldast.
2. Hovudlaget skal òg vere opne for nya aktivitetar dersom interessa er til stades.

Handlingsplan
Kva
Medlemslister
Budsjettgjennomgang

Sikre gode
overgangar

Korleis

kven

Tidsfrist

Det må stå fullt namn og
fødselsår ved innbetaling av
medlemskontigent.
Ha ein økonomisk
gjennomgang i styret.
- korleis auke inntektene?
- kritiske blikk på utgiftene.
På styresmøte i mars bør avog påtroppande medlemar
delta for å dele informasjon.

Kasserar

August

Hovudstyret

Juni og
desember

Det nye og
gamle
styret

Mars

Resultat
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Idrettslagets Organisasjon

ÅRSMØTET

Hovudstyret
Leiar
Kasserar/nestleiar
Sekretær/nestleiar
(annankvart år)
Styremedlem – leiar fotballgruppa
Styremedlem – leiar symjegruppa
Styremedlem - trimkontakt
Styremedlem – BIS-kontakt
Styremedlem – skikontakt
2 varamedlemer

Revisor
Valgkomité
Leiar
Medlem
Medlem

Fotball

1. revisor
2. revisor
Dette gjelder for lag med omsetning
under kr. 5 mill.

Symjing

Trimkontakt

Barneidretts
-skule

Skikontakt

Årsmøtet
 Årsmøtet er lagets høgaste myndigheit.
 Årsmøtet blir halde ein gong i året i februar månad (jmf ny lovnorm, § 13)
 Protokollen frå årsmøtet sendast til Telemark Idrettskrets , og leggast ut på idrettslagets
nettsider.
 Innkalling til årsmøtet skal skje ein månad før årsmøtet, i kommuneinformasjonen.
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 Innkomne forslag skal være styret i hende 2 veker før årsmøtet, og sakslista skal sendast ut ei
veke før.
 Årsmøtet er for medlemar i klubben, det vil sei dei som har betalt medlemskontingenten.
Føresette har ikkje fullmakt til å stemme for medlemar under 15 år.
 Årsmøtet legg grunnlaget for styret sitt arbeid framover.
 Årsmøtet skal gjennomførast slik det er fastsett i lovas årsmøteparagraf.

Styrets funksjon og samansetning
FIL hovudstyret:
Leiar
Nestleiar, annankvart år på kasserar/sekretær
Styresmedlem:
Leiar i fotballgruppa.
Leiar i symjegruppa.
Trimkontakt.
Skikontakt.
BIS- kontakt.
2 varamedlemar.
3 i valnemnda
Undergrupper:
1. FIL fotballgruppa:
Formann.
Materialforvaltar.
Sekretær.
Kasserar.
Styremedlem.
Styremeldem (ny)
1 vararepresentant.
3 i valnemnda
1 vara i valnemnda
2. FIL symjegruppa:
Leiar.
Nestleiar
Sekretær
Kasserar
1 styresmedlem
2 varamedlemar
3 i valnemnda

VERV OG OPPGÅVER I FYRESDAL IDRETTSLAG
Godkjent av styret 16.februar 2016
Leiaren i Fyresdal Idrettslag skal:
 leie idrettslaget i tråd med gjeldande lovar og reglar
 ha det overordna og samordna ansvaret for ei teneleg og ansvarleg drift av laget med
undergrupper
 ta i mot og fordele innkomen post, også e-post
 stå for idrettsregistreringa saman med nestleiar
 sende saker til styremøte og årsmøte til sekretæren
 vere ansvarleg for møteplan
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6

Idrettens verdiar: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlegskap







vere ansvarleg for årsmeldinga til hovudidrettslaget
vere ansvarleg for koordinering av felles aktivitetar, t.d. maskerade og jolekalender
vere lagets representant og talerøyr i andre fora, som t.d. krets og idrettsråd
forhandle avtalar om sponsormidlar til FIL
leiaren er vald for eit år

Sekretæren i Fyresdal Idrettslag skal:
 skrive og sende innkalling til styre- og årsmøte etter oppsett frå leiar
 skrive referat frå styremøte innan ei veke
 skrive protokoll frå årsmøtet innan ei veke
 ta del i anna korrespondanse i samarbeid med leiar
 stå for kopiering og utsending
 sende søknad til kommunen om brukartider på samfunnshuset, to gonger i året
 sekretæren er vald for to år, og får i tillegg nesteleiarfunksjon i sitt andre sitjande år
Kasseraren i Fyresdal Idrettslag skal
 syte for at rekningane blir kontrollerte og betalte. Rekneskapen blir ført av Fyresdal
rekneskapskontor
 syte for at bilaga blir sorterte etter dato
 vere hovudansvarleg for innkrevjing av kontingent
 lage medlemsliste, og sende ut fakturaene på medlemskontingent
 sjekke betaling og sende ut eventuelle purringar
 sende søknad om kulturmidlar til kommunen
 ha hovudansvaret for budsjettgjennomgang i juni og desember
 leggje fram rekneskapen for årsmøtet
 lage budsjett til årsmøtevedtak ut frå rekneskapen og planar i laget, saman med hovudstyret
 kasseraren er vald for to år, og får i tillegg nestleiarfunksjonen i sitt andre sitjande år

Leiaren for symjegruppa skal:
 møte på styremøta i FIL som styremedlem
 ta del i fellesaktivitetar i FIL etter vedtak på styremøta
 vere bindeledd mellom dei aktive og styret for FIL
 fremje symjegruppa sine saker i styret, og sende saker til sekretæren i høve styresmøte og
årsmøtet
 leie symjegruppa etter gjeldande lovar og reglar
 må lage sine eigne rutinar for å sikre at aktive både er medlem av idrettslaget, og har betalt
treningsavgift.
 ha det overordna og samordnande ansvaret for ei teneleg og ansvarleg drift av symjegruppa,
både drift og økonomi
 ta i mot og fordele innkomen post, også e-post
 fordele arbeidsoppgåver
 halde kontakt med kretsen
 ha ansvar for at terminliste blir sett opp og fylgt opp
 organisere styresmøte
 ha ansvaret for at sakene til symjegruppa blir sendt til sekretæren i hovudlaget, seinast to
veker før årsmøtet (t.d. årsmelding, reknskap, budsjett og val)
 leiaren er vald for eit år
Leiaren for fotballgruppa skal:
 møte på styremøta i FIL som styremedlem
 ta del i fellesaktivitetar i FIL etter vedtak på styremøta
 vere bindeledd mellom dei aktive og styret for FIL
 fremje fotballgruppa sine saker i styret, og sende saker til sekretæren i høve styresmøte og
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årsmøtet
leie fotballgruppa etter gjeldande lovar og reglar
må lage sine eigne rutinar for å sikre at aktive både er medlem av idrettslaget, og har betalt
treningsavgift.
ha det overordna og samordnande ansvaret for ei teneleg og ansvarleg drift av fotballgruppa,
både drift og økonomi
ta i mot og fordele innkomen post, også e-post
fordele arbeidsoppgåver
halde kontakt med kretsen
ha ansvar for at fotballaga blir påmeldt til kretsen/cup’ar
organisere styresmøte
ha ansvaret for at sakene til symjegruppa blir sendt til sekretæren i hovudlaget, seinast to
veker før årsmøtet (t.d. årsmelding, reknskap, budsjett og val)
leiaren er vald for eit år

Skikontakten skal:
 møte på styremøta i FIL som styremedlem
 ta del i fellesaktivitetar i FIL etter vedtak på styremøta
 opne og gå gjennom post
 vere bindeledd mellom dei aktive og styret for FIL
 må lage sine eigne rutinar for å sikre at aktive både er medlem av idrettslaget, og har betalt
treningsavgift.
 fremje saker knytt til ski for styret
 ha ansvaret for å arrangere ulike skiaktivitetar
 skrive årsmelding
 skikontakten er vald for to år

Trimkontakten skal:
 møte på styremøta i FIL som styremedlem
 ta del i fellesaktivitetar i FIL etter vedtak på styremøta
 opne og gå gjennom post
 vere bindeledd mellom dei aktive og styret for FIL
 må lage sine eigne rutinar for å sikre at aktive både er medlem av idrettslaget, og har betalt
treningsavgift.
 fremje saker knytt til trim for styret
 ha ansvaret for å arrangere ulike trimaktivitetar som t.d. Bispevegmarsjen og TA-trimmen
 vere ein pådrivar for nye aktivitetar
 skrive årsmelding
 trimkontakten er vald for to år
Kontakten for barne-idrettsskulen skal:
 møte på styremøta i FIL som styremedlem
 ta del i fellesaktivitetar i FIL etter vedtak på styremøta
 opne og gå gjennom post
 vere bindeledd mellom dei aktive og styret for FIL
 må lage sine eigne rutinar for å sikre at aktive både er medlem av idrettslaget, og har betalt
treningsavgift.
 fremje saker knytta til BIS for styret
 ha ansvaret for å arrangere og organisere barneidrettskulen
 skrive årsmelding
 BIS-kontakten er vald for to år
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Vara-medlemmane til hovudstyret skal:
 møte på styremøta etter nærare varsel
 halde seg orienterte om arbeidet i styret ved å lese innkallingar og referat
 varamedlemmane er vald for to år
Revisorane skal revidere rekneskapen til FIL
 Revisorane er vald for to år
Valkomitéen blir valt på årsmøtet etter framlegg frå styret i FIL og skal finne fram til kandidatar til
verva som leiar, sekretær, kasserar, trimkontakt, skikontakt, BIS-kontakt, varamedlem og revisorar
 Valkomitèmedlemmane er vald for tre år
 To veker før årsmøtet skal leiar i valkomiteen sende skriftleg forslag til val. Dette sendast til
sekretæren i hovudlaget.
 Leiar møter på årsmøtet for å presentere valkomiteens forslag.

Medlemmer
Ved betaling av årleg medlemskontigent må det stå fullt namn og fødselsår for at medlemsskapet skal
vere gjeldande. Dette er alle idrettslag pålagt å gjere, og vil sikre ei oversiktleg medlemsliste.
Med omsyn til idrettsregistreringa skal undergruppene og dei ulike kontaktane syte for å sende
oversikt over antal som har delteke til leiar i hovudstyret. Dette må skje innan 15.januar.

Informasjon
Idrettslaget informerer medlemane via kommuneinformasjonen og heimesida til kommunen.

Økonomi






Hovudstyret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi
Hovudstyret er ansvarleg for å setje opp budsjett før årsmøtet
Fotballgruppa og symjegruppa har sjølve ansvaret for sin eigen økonomi
Trimkontakt, skikontakt og BIS-kontakt må avklare innkjøp og andre utgifter med hovudstyret
Det skal teiknast underslagforsikring for dei som disponerar kontoane.

Medlemskontingent
Enkeltmedlemskap 100,Medlemskontingenten fastsettast på årsmøtet som eigen sak, og skal takast opp kvart år.

Innkrevningsrutiner:
Faktura sendast ut innan utgangen i løpet av mars månad.
Fyrste purring sendast ut seinast juni.
Undergruppene/kontaktar må lage sine eigne rutinar for å sikre at aktive både er medlem av
idrettslaget, og har betalt treningsavgift.

Treningsavgift er til dei ulike gruppene/kontaktane treng ikkje lenger vedtakast på årsmøte.
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Honorar
Leiar FIL: kr.1000,Kasserar: kr.500,Sekretær: kr.500,Hovudlaget og Fotball- og symjegruppa må utarbeide rutinar på godtgjersle.

Klubbdrakter/profilering
Idrettslagets logo skal vere på alle drakter/treningsklede til dei ulike laga.

Reglar for Fyresdal Idrettslag
Retningslinjer for føresette
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Din interesse og oppfølging betyr mykje for bornet ditt
Respekter klubbens arbeid
Føresette må hjelpe til med nødvendig dugnadsarbeid
Engasjer deg, men hugs at det er borna som driv idrett – ikkje du
Respekter trenaren sitt arbeid
Gå føre som et godt eksempel
Lær borna å tole både medgang og motgang
Motiver borna til å vere positive på trening
Vis god sportsånd og respekt for andre
Hugs at det viktigaste av alt er at borna trivst og har det moro

Retningslinjer for utøvarar









Gode haldningar
Respektere kvarandre
Gjere kvarandre gode
Følgje klubbens reglar
Godt samhald
Høyre på trenaren
Stoltheit av eigen og andres innsats
MOBBING ER IKKJE AKSEPTERT

Retningslinjer for trenerar
SOM TRENAR SKAL DU BIDRA TIL:

•
•
•
•
•

Meistring, sjølvstende og inkludering for utøvaren
Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, leiarar og foreldre
Ver eit godt forbilde
Møt presis og godt førebudd til kvar trening
Vis god sportsånd og respekt for andre
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Idrettens verdiar: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlegskap

Mobbing og seksuell trakassering
Hovudlaget må utarbeide retningslinjer for korleis ein skal handtere slike saker dersom dei oppstår.

Alkohol
Fyresdal Idrettslag fylgjer Idrettens haldning til alkohol, vedteken av Idrettsstyret 16.mars 2004, sak
54.

Politiattest
Politiattest skal krevjast av personar som skal utføre oppgåver for idrettslaget som inneber eit tillits- eller
ansvarsforhold ovanfor mindreårige, eller menneske med utviklingshemming. Med mindreårige meinast
barn og unge under 18 år.
Personar under 18 år skal også legge fram politiattest. Den nedre grense er 15 år.
Kven skal vi ha attest frå? Trenerar, oppmenn, foreldre som er med på turneringar som leiarar.
Leiar av gruppene har ansvar for å samle inn politiattestane i sine grupper, og leverer kopi til leiar i
hovudidrettslaget.

Utmerkingar
Fyresdal Idrettslag deler ut ildsjelpris på årsmøte, dersom det har kome inn forslag på kandidatar, med
gode begrunningar.

Organisasjonsplan for Fyresdal Idrettslag vedteken på årsmøtet 2016.
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LOVNORM FOR IDRETTSLAG
Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015
Veiledning til lovnorm for idrettslag
Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen
er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov.
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. (www.idrettsforbundet.no/idrettskretser1/)
Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta
med fotnotene i egen lov.
NIFs regelverk er tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no

LOV FOR FYRESDAL IDRETTSLAG
Stiftet 1898, vedtatt av årsmøtet 29.02.2016, godkjent av Telemark Idrettskrets [dato].
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)

Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer. 1

1

Idrettslaget må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, 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 som vedtas av årsmøtet. Det er også årsmøtet som
vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.
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(3)

Idrettslaget er medlem av NIF gjennom [navn på idrettskrets] idrettskrets, hører
hjemme i [navn på kommune] kommune, og er medlem av [navn på idrettsråd]
idrettsråd2.

(4)

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

§3

Medlemmer

(1)

For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:
a)
akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds
regelverk og vedtak.
b)
ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre
organisasjonsledd i NIF.

(2)

Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak
treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to
uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om
klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er
mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre
vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to
uker.

(3)

Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4)

Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og
idrettslagets regelverk og vedtak.

(5)

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

(6)

Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler
fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper
automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7)

Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en
periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med
bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være
skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

(8)

Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles
av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets

2

Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over
mer enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører.
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behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er
mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.
(9)

Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen
innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets
styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv.
Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.
Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når
klagesaken er avgjort.

(10)

Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale
medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

§4

Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.3 Andre avgifter/egenandeler kan kreves for
deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE
§5

Kjønnsfordeling

(1)

Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til
årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i
medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal
det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder
også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med
ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)

Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen,
skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært
årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret,
komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)

Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle
til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad

3

Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter).
Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være
fritatt for betaling av kontingent.
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om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet.
Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.
§6

Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av
idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det
samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i
overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf.
§ 16.

(2)

Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7
(3), har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for
spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(3)

Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget:
medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4)

Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som
deltar i samme konkurranse.

(5)

Forslagsrett:
a)
Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
b)
Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget
c)
Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet
organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette
årsmøtet/tinget.
d)
Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som
ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets
representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets
arbeidsområde.
e)
Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

(6)

Talerett:4
Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i
idrettslaget.

§7

Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1)

En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i
idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant

4

Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må
følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde.»
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ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke
gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.
(2)

En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke
velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd
representasjonen skjer.

(3)

Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale
som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4)

Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og
medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett
til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

(5)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som
valgt eller oppnevnt.

(6)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det
kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§8

Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til
idrettslaget

(1)

Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en
økonomisk interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd,
utvalg/komité mv. innen idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det
samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en
juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen
gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik
avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan
ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller
oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede
organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med
tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke
valgt eller oppnevnt.

(4)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.
Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.
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§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 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.
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(8)

Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

§ 10

Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1)

Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre
når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte
stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2)

Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling 5 eller ved fjernmøte6. 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. Godtgjørelse

(1)

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres
vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2)

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)

Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og
regnskap.

5
6

For eksempel per e-post.
For eksempel møte per telefon/videokonferanse.
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III. ØKONOMI
§ 12

Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1)

Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge
kalenderåret.7

(2)

Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal
laget følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning
av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig
omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og
revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av
hva som følger av disse lovene. Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor
skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. 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. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise
underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet
bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

(5)

Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer.
Dersom idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere.

(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, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig
omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av
årsmøtet.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
§ 13

7

Årsmøtet

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.
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(1)

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen
av mars måned8.

(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. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene
gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så
fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før
årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest
to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter
med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én 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 medlemmer i styret 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 den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre
saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved
godkjenning av saklisten.

§ 14

Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være
medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter.

8

Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.
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§ 15

Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal9:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.10
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene
fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.11
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 12
10. Foreta følgende valg: 13
a) Leder og nestleder
b) [antall] styremedlem og [antall] varamedlem14
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) To revisorer.15
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet.
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres
rekkefølgen i forhold til stemmetall.

9

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.
10
Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk
og lovnorm for idrettslag.
11
Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.
12
Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.
13
Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre
tillitsvalgte det er behov for.
14
Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall
styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett
varamedlem. Styremedlemmer kan velges til spesifikke oppgaver.
15
Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta
følgende som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets
regnskap.» Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité
med minst to medlemmer.»
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§ 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.

§ 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 styre eller årsmøte/ting 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. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt
innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen
forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at
saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være
gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

(3)

Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall
stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht.
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denne 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 det ekstraordinære årsmøtet.

(5)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv.
under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det
ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan
behandles.

§ 18

Idrettslagets styre

(1)

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet 16
mellom årsmøtene.

(2)

Styret skal bl.a.:
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. 17
f)
Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten18.

(3)

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets
medlemmer forlanger det.

16

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.
17
Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med utviklingshemming.
18
Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år.
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§ 19

Grupper og komiteer

(1)

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og
skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges
på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut
av valgkomiteen.

(2)

Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan
disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av
idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.

(3)

Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å
opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret
velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til
valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne
gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret
fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av
gruppestyret med minst én ukes frist.
c) Det årlige møtet skal:
i. Behandle regnskap.
ii. Behandle gruppens årsberetning.
iii. Fastsette budsjett.
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.
d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten
hovedstyrets godkjenning, jf. § 18.
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V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og
konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler,
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.
§ 21

Lovendring

(1)

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget
etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2)

Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer
vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen.
Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3)

I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring
for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4)

Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre
endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 22

Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør

(1)

Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte.
Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre
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. 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 for behandling av saken.
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Valkomiteens framlegg til styre i hovudlaget i FIL 2016
Valgkomiteens innstilling:
Leiar: Espen Valseth, veljast for 1 år
Nestleiar/Kasserar: Elisabeth Gasmann, for 1 år, på val 2017
Sekretær: Camilla Mostervik, veljast for 2 år
Trimkontakt : Anne Mette Momrak, for 1 år, på val 2017
Skikontakt: Gry Åmlid, veljast for 2 år
BIS-kontakt: Ann Merete Røed, for 1 år, på val 2017
1 varamedlem: Nils Kristian Moe, veljast for 2 år
2 varamedlem: Bente Aamlid, for 1 år, på val 2017
Revisor: Øyvind Aas

Valgkomite:
Erling Carlsen, for 2 år
Inge Aamlid, for 1 år, på val 2017
Siv Frøydis Hansen, for 1 år på val 2017

Fyresdal 18.12.2015
Siv Frøydis Hansen, Inge Aamlid, Erling Carlsen

Framlegg frå valkomiteen til Fyresdal symjeklubb:
Val 2016
Styre
Elisabeth Lund Taraldlien

Valperiode
For 1 år

På val att
2017

Blei valt 2015
Blei valt 2015
For 2 år
Blei valt 2015

2017
2017
2018
2017

Sekretær
Kasserar
Materialforvaltar
Kontaktperson

Elisabeth Lund
Taraldlien
Ingunn Lauvrak
Ellen Sofie Skansen
Hans Kristian Homme
Monica Aas

Vara

Kristin Vedum

Blei valt 2015

2017

Gunhild Austjord
Randi Lauvrak

Blei valt 2015
For 2 år

2017
2018

Valkomité

Roar Olsen og Gunhild Austjord

