
Momenter for styremøte 12.12.18 Drammen trekkhundklubb 

  

Tilstede: Arild Jørgensen, Odd Gulaker, 
Roar Samuelsen og Ivar Grønn (referent) 

Forfall: Saskia van Es 

 

 

Sak 1/2018 Forberedelser til årsmøte 
 

• Innkalling til årsmøte/sakliste 
Ivar ordner dette. Vi ble enige om at 27. mars 2019 er en fornuftig dato for 
årsmøtet.  Klokkeslett: 1830 på Steglebu. 

 

• Styret velger to medlemmer til valgkomiteen for årsmøtet 2019. 
Arild hører med Lasse Gjerde, Odd spør Waldemar Rode. Vi får håpe at de er villige 
til å bistå Terje Svendsrud i valgkomiteen.  På neste styremøte må det også plukkes 
ut 3 medlemmer pluss ett varamedlem som foreslås som valgkomite til årsmøtet i 
2019 som skal jobbe som valgkomité frem til årsmøtet i 2020.  Da skal vi være a 
jour igjen. 
 

• Info til valgkomite  
Ivar har laget et forslag til et skriv/retningslinjer for valgkomitéen.  Det ble vedtatt at 
dette skal benyttes.  Ivar oversender det til leder av valgkomitéen Terje Svendsrud 
sammen med informasjon om hvem som er på valg.  «Retningslinjer for 
valgkomité» er vedlagt dette referatet. Referatet og retningslinjene sendes også til 
leder av valgkomiteen. 

 
Arild Jørgensen, styrets leder, er på valg.  Han hevder at han vil trekke seg fra 
vervet ved neste årsmøte. 
 
Det skal velges nytt medlem i styret etter lovendring i fjor.  Naturlig å kalle dette 
sekretær. Den som velges må være villig til å være styrets sekretær. 
 
Roar Samuelsen (kasserer), Odd Gulaker (nestleder) og Saskia van Es 
(styremedlem) sitter alle ett år til. 
 
Geir Nyrønning (varamedlem 1) er på valg. 
Lasse Jensen (varamedlem 2) sitter ett år til. 

 
Hans Kr. Ebbestad (revisor 1) er på valg. 
Ivar Grønn (revisor 2) sitter ett år til.  

 

• Evaluering av sponsing av deltakeravgifter. 
Det er hittil i år kommet inn 3 henvendelser om støtte til deltakeravgifter i henhold til 
årsmøtevedtak i 2015, med endring i årsmøtet i 2018.  Beløpet er på kr. 3.420,- 
Styret går inn for å videreføre ordningen. 
 

• Forslag til budsjett for 2019 
Roar setter opp et forslag til neste styremøte. 
 

• Forslag til medlemskontingent for 2019 
Styret foreslår uendret kontingent. 



 

• Forslag til årsberetning for 2018  
Det fremkom en del momenter til årsberetningen.  Ivar laget et utkast til neste 
styremøte. 
 

• Gjennomgang organisasjonsplan (skal legges frem for årsmøtet for godkjenning 
hvert år) 
Ivar spurte om det er riktige priser vi opererer med på utleie av Steglebu.  Kr. 300,- 
pr. døgn og kr. 500,- pr. helg.  Det var ingen forslag til endring av dette. Det ble 
derimot påpekt at vi burde legge ut åtestasjon slik at vi reduserer museplagen. Ivar 
tar det opp med Terje. 

 

• Trenger vi å oppdatere lovene våre? 
Det fremkom ingen forslag fra noen av styremedlemmene. 
 

• Utnevne en komite for planlegging og gjennomføring av en evt Barmarksfestival 
2019? 
Dette kan være fornuftig å gjøre allerede nå på årsmøtet.  Det bør først undersøkes 
om årsmøtet gir klarsignal til at klubben planlegger en ny «Barmarksfestival» eller 
annet løp i 2019.  Arild og Odd sa seg villige til å være med i en slik komité.  
 

• Bestemme dato for neste styremøte 
Det ble bestemt at neste styremøte avholdes 13. mars kl. 1830.  Da skal regnskap, 
årsberetning og evt innkomne saker behandles. 
 

Sak nr. 2/2018 Sørge for at det er to av styrets medlemmer som godkjenner 
betalinger i bank (lovfestet) 
Roar sjekker ut med DnB hvilke løsninger de har for dette.  Det vil være naturlig at 
formann og kasserer i fellesskap godkjenner utbetalinger. 

 
Sak nr. 3/2018 Det lille ridderrennet  
Arild er I Sør-Amerika når dette går I vinter. Hvis vi får en forespørsel om å delta tar 
nestleder Odd ansvaret for vår deltakelse.  
 
Tidligere saker for gjennomgang: 
 
Sak nr. 3/2014 Nytt uthus 
Vi må få ut en materialliste fra Geir Nyrønning slik at vi kan få dette inn på budsjettet for 
2019. Arild tar kontakt med Geir. 
 
Vedlegg: 

• «Sjekkliste årsmøte» 
 

• «Organisasjonsplan for Drammen trekkhundklubb» 
 

• «Retningslinjer for valgkomite» 
 
  



Sjekkliste årsmøte 
 
 

Arbeidsoppgave Frist Utført 

 
Vi har kontaktet valgkomiteen! 

 
3 - 6 mnd før 

X 

Vi har sjekket om vi trenger å oppdatere loven 
vår 

3 - 6 mnd før X 

Vi har sjekket om vi trenger å oppdatere vår 
organisasjonsplan! 

3 mnd før 
 

X 

Vi har tatt kontakt med revisor! 2 mnd før  

Vi har oppdatert medlemsregistret vårt! Nov – des X 

Vi har delegert oppgavene til dem som skal 
skrive årsrapportene 

1 - 2 mnd før 
 

X 

Vi har regnskapet klart til presentasjon for 
revisor 

1 - 2 mnd før  

   

Vi har en oppdatert handlingsplan med 
tilhørende budsjett 

1 mnd før 
 

 

Vi har sendt ut innkalling til årsmøtet 1 mnd før  

Vi vet hvem som skal lede årsmøtet 1 mnd før  

Vi har lagt siste styremøte i forhold til 
årsmøtedatoen 

1 - 2 uke før 
 

X 

Vi har behandlet innkomne forslag 1 - 2 uke før  

Vi har mottatt valgkomiteens innstilling  1 - 2 uke før  

Vi har laget styrets innstilling til ny valgkomité 1 - 2 uke før  

Vi har kontroll på hvem som har stemmerett 1 uke før  

Vi har satt opp og sendt ut en agenda og 
sakspapirer i tråd med lovens § 13 

1 uke før 
 

 

Vi har gitt informasjon til idrettskretsen om hvem 
den nye lederen av idrettslaget er 

1 mnd etter 
 

 

Vi har oppdatert våre nettsider med nytt styre 1 mnd etter  

Vi har oppdatert opplysningene i 
Brønnøysundsregistret 

1 mnd etter 
 

 

Vi har kontaktet idrettskretsen for å få vite hva 
idrettslaget kan få hjelp til 

1 mnd etter 
 

 

Vi har sendt ut/publisert en signert protokoll 1 mnd etter  
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Vedtatt på årsmøtet 11. april 2018 

Med endringer foreslått for årsmøtet 2019 
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Innledning 
 

Organisasjonsplanen for Drammen trekkhundklubb skal fungere som en oversikt for både 

medlemmer og eksterne aktører over hvordan klubben er organisert, hvilke verdier og regler som 

ligger til grunn for vår organisasjon.   Organisasjonsplanen er levende og blir vedtatt årlig på vårt 

årsmøte. 

 

Grunnlagsopplysninger for idrettslaget 
Navn: Drammen trekkhundklubb 

Stiftet: 30. november 1933 

Idrett: Hundekjøring 

Postadresse: Elvestadveien 6, 3060 Svelvik 

E-postadresse: leder@drammenthk.no 

Bankkonto: 2200 23 05651 

Bankforbindelse: DnB 

VIPPS: #22285 

Internettadresse: www.drammenthk.no 

Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: 993 553 794 

Telefon: 414 13 313 

Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF: 2008 

Registrert tilknytning til Buskerud idrettskrets 

Registrert tilknytning til Drammen idrettsråd 

Registrert tilknytning til Norges hundekjørerforbund 

Årsmøtemåned: mars 

 
Historikk 
 

Drammen trekkhundklubb er en av landets eldste klubber. Klubben ble allerede startet i 
1933. Som "odelsgutten blant NTKs barn" har alltid klubben markert seg innen vår idrett. 
 
I mange år var DTK et forbilde både innen idrett og miljø. Under krigen var klubbens med-
lemmer med på mange forskjellige oppdrag, som frakt av mat og ammunisjon til "gutta på 
skauen".  
 
Mot slutten av 70-tallet og utover i 80-årene ble behovet for vaktordninger og transportopp-
drag i de nære skogområdene mindre og klubben endret seg fra å være en tur og ambu-
lanseklubb til å bli rettet mer mot konkurranser. Med stort fokus på konkurranse og høy 
satsing mistet klubben mye av samholdet og medlemmene eierskapet til klubben. Utover i 
1990-årene lå klubben med brukket rygg. Ved årtusenskiftet ble det satt i gang en gjen-
opplivingsaksjon for klubben. Denne ble svært vellykket, på få år har klubben igjen blitt ak-
tiv og solid igjen. Klubbens medlemmer har markert seg både nasjonalt og internasjonalt 
de siste årene. DTK er nå en fin blanding av friluftsinteresserte medlemmer og konkurran-
sekjørere med høye ambisjoner, alle med den samme interessen for å holde på med 
hund.  
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Klubbens formål 
 

Drammen trekkhundklubb skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive 

idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 

 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrat, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal 

bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 

 

 

Idrettslagets organisasjon 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merknad: 

Kjønnsfordeling: ” Det skal være minst 2 representanter for hvert kjønn i styret, råd, utvalg mv. med 

mer enn 3 medlemmer. I styret, råd og utvalg som består av 2 eller 3 medlemmer, skal begge kjønn 

være representert” Jf. Idrettslagets lov § 7 

 

 

 

 

 

ÅRSMØTET 

Styret 

Leder: Arild Jørgensen 

Nestleder: Odd Gulaker 

Styremedlem: Roar Samuelsen 

Styremedlem: Saskia van Es 

Styremedlem: (Ny fra 2019) 

Varamedlem: Lasse Jensen 

Varamedlem: Geir H. Nyrønning 

Valgkomité 

Leder: Terje Svendsrud 

Medlem:  

Medlem:  

Varamedlem: 

Revisor 

1. revisor: Hans Kristian Ebbestad 

2. revisor: Ivar Grønn 

 



 

Årsmøtet 

 

✓ Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. 

✓ Årsmøtet blir avholdt en gang i året i måneden som er fastsatt i loven. 

✓ Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettrådet i kommune, og de særkretser idrettslaget er 

tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider. 

✓ Innkalling til årsmøtet skal skje 1 måned før årsmøtet avholdes.  

✓ Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene. 

✓ Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal publise-

res på klubbens nettsider/sendes ut 1 uke før. 

✓ Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten. 

Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år. 

✓ Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme 

hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.  

✓ Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf §12 

Styrets funksjon og sammensetning 

Styret består av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.  

Det anbefales at styremedlemmene velges til spesifikke oppgaver (kasserer/sekretær) 

 
Styret skal: 

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

skap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret har ansvar 

for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben  

• Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyn-

digheter  

• Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad  

• Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og god-

kjent budsjett  

• Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. 

Det er viktig at alle tillitsvalgte har klart definerte oppgaver og ansvarsområder. Det anbefales at 

styret og eventuelle grupper/utvalg, diskuterer arbeidsfordeling, og at spesiell kompetanse 

og/eller interesse ivaretas.  

 

Fordeling av arbeidsoppgaver internt i styret: 

 

Leder 

• er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger  

• står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet  

• innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene  

• anviser utbetalinger sammen med kasserer  



• skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse 

for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte fris-

ter.  

Nestleder 

• fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at 

han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt.  

• bistår leder og danner et lederteam med denne.  

• har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem  

Sekretær 

• føre referat over alle styremøter og medlemsmøter  

• tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering  

• lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer.  

• Sørge for at årsmøtereferat sendes til idrettskrets og at det årlig sendes oppdatering av 

styresammensetning til Frivillighetsregisteret (Brønnøysund). 

Kasserer 

• disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer sammen med leder 

• har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne  

• anviser utbetalinger sammen med leder.  

• har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne  

• sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet. 

Styremedlemmer 

• møter på styrets møter  

• tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak  

• kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks informasjon/web, sosialt-ansvarlig, mate-

rialforvalter o.l.  

Generelt 

• Det er viktig med en riktig arbeidsfordeling som skal ivareta drift og utvikling. Tenk også 

hele tiden på om organisering av klubben er maksimal operativ. Spesielt er det viktig at 

styrets arbeid og prioriteringer ifm utvikling er forankret og at det er kontaktpunkt fra 

styret og ned til materialforvalter/hyttesjef og andre oppnevnte funksjoner. Alt må base-

res på at medlemmene blir ivaretatt.  

• Valgkomiteen har en viktig rolle for å sikre drift av klubben gjennom å finne personer 

med riktig kompetanse til styret. Ikke minst motivere til å ta ansvar. 

 

Revisorer 

 

• Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens 

regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt 

til å sørge for ordentlig og oversiktig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplys-

ninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. 

• Hvordan revisjonen utføres finnes i NIFs lov kapittel 4. 



Valgkomité 

 

Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og 

funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye 

vurderinger av medlemsmassen.  

 

Valgkomiteen plikter:  

 

•  å vurdere styrets og komiteenes virksomhet,  

•  se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling,  

•  å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning,  

•  å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for 

styreoppdrag, og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse 

for oppdraget,  

•  å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer / nomineringer som kommer til å 

bli foreslått,  

•  ved behov å foreslå for styret at passende kandidater får relevant utdannelse for påtenkte 

oppdrag,  

•  før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på nomineringen 

som skal forelegges medlemmene på årsmøtet,  

•  under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag, samt  

•  etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeide.  

 

 

Medlemmer 
Medlemskap i Drammen trekkhundklubb er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. 

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og 

ha betalt kontingent. 

Medlemskap i Drammen trekkhundklubb kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon.  

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

 

Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes 

kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter 

forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side 

Ved innmelding bør medlemmene fylle ut et skjema med navn, fødselsdato, adresse, e-post, 

mobilnr. Navn på foresatte. Dette for å få et bra og oversiktelig medlemskartotek. 

Medlemskontingent blir sendt ut fra klubbens kasserer. 

Forsikring 
Idrettsforsikring for barn 

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 

komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret opp til de blir 

13 år.  

 

Arrangement 
Klubben deltar hvert år på "Det lille ridderrenn" på Konnerud sammen med Lions Drammen og 



Lions Konnerud. Vi stiller med 2-3 hundespann etter behov og med mannskap til å hjelpe til. 

 

Dugnad skal i utgangspunktet være frivillig. Klubben kan likevel oppfordre medlemmene om å 

stille opp og hjelpe til. 

Informasjon 
Idrettslaget informerer medlemmene via nettsiden som har adresse: www.drammenthk.no.  Klubben 

har også en svært aktiv facebook-side. 

Økonomi 
✓ Styret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi 

✓ Styret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet. 

✓ Alle innkjøp skal godkjennes av styret. 

✓ Alle betalte faktura skal attesteres av 2 personer, den som har bestilt varen og styreleder. 

✓ Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene. 

Regnskap 

Under kommer det noen råd for hvordan økonomien i klubben bør styres. Husk at styret er ansvarlig 

for økonomien ikke gruppeledere eller andre i klubben. 

 

Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto 2200 23 05651, det er ikke lov å sette 

penger som tilhører klubben medlemmer inn på personlige kontoer. 

Medlemskontingent 

Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egenbestemmelse i idrettslagets 

lov.§4  

Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem, familiemedlemskap regnes som en 

rabattordning og en må fortsatt registrere hvert enkelt medlem med navn og betalt beløp da revisor 

skal kontrollere medlemslister mot regnskap. 

 

Innkrevningsrutiner:  

Faktura sendes ut innen utgangen av april måned. 

Første purring 30 dager etter forfall. 

Startkontingent individuelt 

Årsmøtet i 2015 vedtok å forsøke en ordning om å sponse deltakeravgifter.   

 

Vedtaket som ble gjort var at klubben sponser alle deltakeravgifter fra sesongen 2015/1. Det ble gjort et 

endringsvedtak i 2018 hvor %-satsen ble satt til 30% med begrensning inntil kr. 3.000 pr. kjører pr. sesong.  

Dette vedtaket evalueres på hvert årsmøte.  Hver kjører må sørge for å få kvittering for påmeldingsavgiftene 

og legge de frem for kasserer for refusjon. 

 

Utleie 

Klubbhytta ved Stegla kan leies ut. Det er hyttesjefen som står for det praktiske omkring dette. 

Hytta kan leies ut på døgn- eller ukesbasis.  Priser for utleie er: 

 

Pr. døgn kr. 300,- 

Pr. week-end kr. 500,- 

 

Leier plikter å behandle hytta med aktsomhet og erstatte all skade som skyldes ham selv eller de 
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som benytter hytta. 

 

Leiers plikter: 

Leier plikter å følge de bruksregler som eventuelt er satt opp for hytta. 

Leier plikter straks å melde til utleier enhver skade på hytta som må utbedres uten opphold.  

 

Utleiers plikter: 

Utleier plikter å sørge for at hytta er i forsvarlig stand ved leieforholdets start, samt å sørge for at 

alle forsikringer er betalt. 

 

Regler for Drammen trekkhundklubb 

Retningslinjer for foreldre/foresatt  

Her er et forslag til regler dere må lage reglene ut fra forholdene i deres klubb. 

 
•  Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Drammen trekkhundklubb, 

men er du med følger du våre regler 

•  Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du 

•  Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor  barna dine 

•  Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel 

•  Lær barna å tåle både medgang og motgang 

•  Motiver barna til å være positive på trening 

•  Vis god sportsånd og respekt for andre. 

•  Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om 

•  Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy! 

 

Retningslinjer for utøvere  

Her er noen retningslinjer for hvordan utøvere skal oppføre seg på trening og når de er ute og 

representere klubben. Husk idrettens verdier: Felleskap, glede, helse og ærlighet.  

 

 

• Gode holdninger 

• Respektere hverandre 

• Lojalitet mot klubben 

• Hjelpe hverandre 

• Følge klubbens regler 

• Stille opp for hverandre 

• Ærlig overfor andre utøvere. 

• Godt samhold 

• Stå sammen 

• Vise engasjement 

• Gode arbeidsholdninger. 

• Stolthet av sin egen innsats. 

• Objektivt ansvar for miljø og trivsel. 

• MOBBING ER IKKE AKSEPTERT 

 



Dugnad 

 

Et idrettslag er avhengig av at medlemmene stiller opp på dugnad. Det blir forventet at 

medlemmene stiller opp på dugnader til forskjellige arrangementer som: 

• Det årlige løpet på travbanen 

• Kjøring av handikappede på "Det lille ridderrenn" 

• Vedlikehold av klubbhytta 

• Andre arrangementer i klubbens regi 

 

DUGNADSVETT - NOEN ENKLE KJØREREGLER:  

1. Dugnad skal i utgangspunktet være frivillig. Klubben kan selvsagt henstille medlemmer og 

foreldre om å stille opp på dugnad, men deltagelse må baseres på frivillighetsprinsippet og 

ikke innføres som ”tvangsordninger”.  

 

2. Et idrettslag kan heller ikke pålegge foreldre som ikke er medlemmer å stille på dugnader og 

gi dem bøter for uteblivelse fra dugnader. 

 

 

3. Styret kan heller ikke på prinsipielt grunnlag vedta ”bøter” for at medlemmer ikke stiller og 

eller ikke kan stille på dugnad. 

 

4. Årsmøtet i klubben kan i særlige tilfeller pålegge medlemmer å stille på dugnad der dette er 

en forutsetning for at aktiviteten skal kunne gjennomføres og der alternativet er at aktivite-

ten må legges ned. I så fall vil pålegget måtte gjelde medlemmene. 

 

Skikk og bruk for e-post 

Anbefaling vedrørende utsending av e-post til medlemmer og andre.  

 
1. Vurder hvem du setter som hovedmottaker. Hovedmottakeren(e) skal svare på innholdet hvis 

det ikke er ren informasjon. Medlemmer plikter å motta informasjon på e-post fra ledelsen. 

Slik e-post skal sendes ut med adressene i blindkopifeltet.  

 

2. Vurder hvem du informerer i ” KOPI ” - feltet. Styresaker skal bare til det styret som be-

handler saken til beslutning er tatt eller til styreleder gir tillatelse til annet. Kopifeltet er en 

mulighet til å informere mottakere uten krav om aksjon. Ha respekt for andres tid.  

 

3. Vær kritisk ved bruk av e-post for sending av meldinger til mange. Ved massedistribusjon av 

informasjon bør link til hjemmesiden brukes.  

 

4. Bruk feltet ”emne/tittel” til å gi meldingen en kort, men informativ overskrift. På denne må-

ten kan mottakeren prioritere riktig. Du bør ikke blande flere tema i samme e-postmelding. 

 

5. Presenter den viktigste informasjonen først i e-postmeldingen. Vær kort og konsis. Forestill 

deg hvordan mottakeren vil oppfatte innholdet.  

 

6. Tenk på hvordan teksten i e-postmeldingen vil virke for mottakeren. Unngå unødig bruk av 

store bokstaver, utropstegn og spørsmålstegn. Dette kan oppfattes som SKRIKING. DIN 

HENSIKT med dette kan feiltolkes av leseren!  

 



7. Det er viktig at du bruker enkelt språk, korte avsnitt, og blanke linjer mellom avsnitt (”en-

ter/linjeskift”). På denne måten blir din mening oversiktelig og lett å forstå for mottakeren.  

 

8. Vær forsiktig med bruk av farger og andre formateringer. Ved slike behov er vedlegg til e-

post velegnet.  

 

9. Vær spesielt varsom med å sende e-post hvis du er opprørt eller irritert. E-postmeldinger 

er ”evige” og bør tåle dagens lys uansett sammenheng. Tenk deg om.  

 

10. Gjør det til en vane alltid å lese gjennom hele innholdet. Sjekk spesielt adressatene, og at 

alle vedlegg som det refereres til, er med før du sender.  

 

11. Besvar e-post når du er i tvil så raskt du kan. Fremfor alt – svar!  

 

 

Skikk og bruk for deltakelse på klubbens facebooks-side  

(og ellers på sosiale medier) 

 

1. Husk at din aktivitet i klubbens fb-gruppe ikke kan løsrives fra din posisjon som medlem i 

klubben eller tilltsvalgt. 

 

2. Bestemmelser om taushetsplikt og om fortrolighet omkring opplysninger og saker du  er 

kjent med gjennom tillitsverv eller som klubbmedlem, gjelder selvsagt også ved bruk av so-

siale medier. 

 

3. Vis respekt for klubbmedlemmer, styret i klubben og andre medlemmer i det sosiale mediet 

både i form og innhold på det du publiserer. 

 

4. Alle har et selvstendig ansvar for det man publiserer. 

 

5. Hvis bruken er utilbørlig på en slik måte at den skader klubben, medlemmene eller andre, så 

kan man ekskluderes fra fb-gruppa og i alvorlige tilfeller ekskluderes fra klubben dersom 

man er medlem i DTK. 

Årlige faste oppgaver 

Dato/måned 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

April Gjennomføre den årlige lovpålagte idrettsregistreringen  

Mars Gjennomføre årsmøtet i henhold til idrettslagets lov 

Mars Rapportere endringer av post og e-postadresser 

Mars Oppdatere nytt styre på samme sted som idrettsregistreringen 

April Søke kommunale midler sjekk med kommune for søknadsfrist 



Retningslinjer valgkomite 
 
Vedtatt av styret i Drammen trekkhundklubb 12.12.2018 
 

Valgkomiteen er en uavhengig og selvstendig komite. Ved riktig arbeid er dette klubbens 
viktigste komite for å sikre at riktige personer velges til å styre klubben. Det anbefales å ha 
dialog med styret under prosessen. Det er viktig at valgkomiteens medlemmer setter seg 
inn i idrettslagets lover (basert på lovnorm for idrettslag). Viktige prinsipper er at 
valgkomiteen må starte i god tid slik at ikke arbeidet preges av hast. Og alle kandidater 
skal være forespurt og sagt JA. 
Komiteens innstilling skal foreligge med andre saksdokumenter 1 uke før. Ref lovnorm for 
idrettslag § 13.  
Litt om hva loven sier om årsmøte og valg ihht. Lovnorm for idrettslag og NIFs lov: 

• For å stille til valg må personen være fylt 15 år og ha vært medlem av idrettslaget i 

minst èn måned og ha betalt medlemskontingent. Ref.§6 Lovnorm for idrettslag.  

• Det skal velges personer fra begge kjønn. Sammensetningen av styret skal være 

forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen. Men det må være 

representanter fra begge kjønn der det velges eller oppnevnes flere enn 3 personer. 

Ref. §2.4 i NIFs lov. 

• For andre begrensninger se loven. 

Forarbeid: 
Start med arbeidet i god tid – min. 6 måneder før årsmøte 
Vær orientert og oppdatert 

• Sørg for å ha kunnskap om klubbens verdier, visjon og mål 

• Sørg for å bli holdt orientert gjennom året. Be om å få tilsendt referater, nyhetsbrev 

og/ eller annen aktuell informasjon 

• Ha dialog med klubben/styret for å finne ut hvordan styret har fungert i perioden  

 
Lag en fremdriftsplan 

• Lag en tidsplan med oppstart av arbeidet min.3-6 måneder før årsmøte 

• Hva og hvordan skal arbeidet utføres.  Lag en oversikt over hvilke funksjoner som 

skal velges på årsmøte. Dette finnes det en oversikt over i klubbens lover. Finn ut 

hvem som er på valg av disse 

• Deleger oppgaver til alle i komiteen. 

 
 
Kartlegging: 

• Ta kontakt med alle som er på valg 

• Lag et spørreskjema med spørsmål om personen ønsker gjenvalg eller ikke. Se for-

slag 

• Send ut et spørreskjema til de som er på valg  

• Dersom en velger å ikke sende ut skjema bør spørsmålene stilles i en samtale med 

personen. Men for best mulig kontinuitet anbefales det å få skriftlig svar slik at neste 

valgkomite har med seg historikken 

• Forsøk å danne et bilde av hvilken kompetanse klubben har behov for i sitt arbeid.  

 



Rekruttering: 
• Avtal et personlig møte med aktuelle kandidater. Personlig kontakt er viktig, og øker 

statusen. Det viser seg at flere sier ja av de som det gjennomføres et møte med. 

• Valgkomiteens medlemmer må vise engasjement og være motivert når de er i sam-

tale med kandidater. 

• Gi en så nøyaktig beskrivelse av styrearbeidet som mulig. (Se oppgavene til styret i 

organisasjonsplanen.) 

• Legg vekt på at det gir glede og er sosialt 

• Fortell av vedkommende er viktig for klubben p.g.a sin kompetanse, engasje-

ment……. 

 
Ikke si ”det er ikke noe å gjøre” 

 
Presentasjon på årsmøte: 

• Innstillingen skal vise en totaloversikt over styret, og komitéer; både de som skal 

velges på årsmøte (regulert i klubbens lover), og de som skal fortsette. Se forslag 

• Presenter hvem som har sittet i valgkomiteen og hvordan arbeidet har foregått. 

• Valgkomiteen legger frem sin innstilling på klubbens årsmøte med begrunnelse for 

hvorfor disse kandidatene blir foreslått. 

• Valg skjer etter retningslinjer gitt i loven. 

• Ved benkeforslag må valgkomiteen være forberedt på å fortelle om de foreslåtte 

kandidatene 

 
Ny valgkomite: 

• Ny valgkomite skal foreslås av styret (ikke valgkomiteen selv)  

• Finn alltid motiverte personer. Dersom personer som går ut av styret er lei og lite 

positive er ikke klubben tjent med at disse går inn i valgkomiteen. 

 
 
 
 
  



FORSLAG: SPØRRESKJEMA FOR VALGKOMITEEN 
 
Navn: 
Epost:  
Mobil: 
 
Tillitsverv – funksjon: 
 
Hvor lenge har du vært tillitsvalgt: 
 
Ønsker /Ønsker ikke gjenvalg for neste periode (stryk det som ikke passer) 
 
Fortell litt om hvorfor du ønsker/ikke ønsker å fortsette: 
 

 

 

 
 
Eventuelt om du ønsker andre oppgaver, hvilke og hvorfor 
 

 

 

 
Andre ting du har lyst å kommentere: 

 
________________________________________________________________________
__________ 
 
Skjema bes returnert til valgkomiteen innen 1 november  
 
 
 
FORSLAG: Valgkomiteens innstilling 
 
Hovedstyret: 
Leder     Petra Pettersen ikke på valg  1 år igjen 
Nestleder    Ola Olafsen  på valg  2 år 
Styremedlemmer   Ida Hansen  ikke på valg 1 år igjen 
     Per Spellmann på valg 2 år 
     Ole Brum  på valg 2 år 
Varamedlemmer   Kåre Knapp  på valg 2 år 
     Kari Kvikk  ikke på valg 1 år 
 
Revisor:  
Det skal velges 2 revisorer (må være medlem av klubben). 
 
 
Komiteer og utvalg: 
Beskrevet i loven om dette skal velges på årsmøte. Pt. Har vi ingen komitéer som skal 
velges på årsmøtet.  Likevel kan det være fornuftig å ta opp på årsmøtet om vi skal velge 
en arrangementskomité. 



Lov for Drammen trekkhundklubb 

 
Stiftet 30. november 1933, vedtatt av årsmøtet 11. april 2018, godkjent av Buskerud idrettskrets 5. 

juni 2018. 

 

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 Norges hundekjørerforbund.1 

 

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

kommune, og er medlem av Drammen 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. 

                                                 
1 Idrettslaget må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre laget uteluk-

kende 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.  
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. 



 

(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 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. 

                                                 
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. 



 

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

bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad 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 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 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.» 



 

(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. 

 

§ 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. 

 

(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 saksbehandling5 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 regn-
skap. 

 

III. ØKONOMI 

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



 

§ 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  Årsmøtet 

 

(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. 

 

                                                 
7 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.  
8 Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.  



(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. 

 

§ 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) 3 styremedlemmer og to varamedlemmer14 

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

d) To revisorer.15  

                                                 
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 be-

handle 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 lovnorm for idretts-

lag. 
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 vara-

medlemmer 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.» 



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. 

 

§ 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. 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 myndighet16 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. 

 

§ 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 års-

møtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan års-

møtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra 

gruppen.  

                                                 
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. 



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 god-

kjenning, jf. § 18. 

 

 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 

straffesaker og dopingsaker 

 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker 

og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 

 

§ 21  Lovendring 

 

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

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

 

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

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

begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  

 

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

motstrid med NIFs regelverk. 

  

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


