
Mål for Modul B – Lover og 
regler 

 

 

• Innblikk i idrettens lover og regler 

 



Oversikt - regelverk 
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Idrettslaget 
Selvstendig  
rettssubjekt 

 

NIF/idrettskrets 
-NIFs lov 
-Forskrifter 
-Lovnorm for Idrettslag 
-Retningslinjer 
-Etc. 

Den norske stat 
Alminnelig lovgivning: 
-Arbeidsmiljøloven 
-Skatteloven/mva 
-Erstatningsloven 
-Etc. 

• Særforbund 
• - Konkurranseregler 

• - Startberettigelse 

• Etc. 



 Klubben er: 
 
Selveiende – egen juridisk enhet 

 Frittstående – ivareta klubbens frie stilling 

 Medlemsbasert – kun personlige medlemmer 

 Demokratisk – flertallet bestemmer 

 Underlagt NIFs lov 

Grunnprinsipp for norsk idrett  



Årsmøtet 

Styret 
1 leder 

1 nestleder 
2 medlemmer 
1 varamedlem 

Valgkomite 
1 leder 

2 medlemmer 
1 varamedlem 

Revisor 
2 revisorer 

Turn 
gruppe 

Håndball 
gruppe 

Fotball 
gruppe 

Ski  
gruppe 

Idrettslagets struktur 
EKSEMPEL ORGANISASJONSPLAN 

Administrasjon 
Daglig leder 



§ 1 Formål 
 

 

₋ Laget må ha til formål å drive idrett organisert i NIF 

₋ Følgende formulering er obligatorisk: 

• ”Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og 

likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som 

idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.” 



Idrettslagets styret 

• Idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene 

• Styret forplikter idrettslaget samlet (Dersom styreleder eller 
administrativ leder skal forplikte laget må de ha fullmakt fra styret) 

• Oppgaver (LN § 18): 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk  og 
vedtak 

b) Påse at idrettslaget midler forvaltes forsvarlig 

c) Oppnevne komiteer/utvalg etter behov 

d) Representere idrettslaget utad 

e) Oppnevne politiattestansvarlig 
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Styret forts…. 

Hovedstyre vs. gruppestyre: 

Hovedstyret forplikter idrettslaget. Det betyr at 
gruppestyrene ikke kan forplikte idrettslaget uten 
fullmakt, f.eks. inngå avtaler.  
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Styret forts…. 

• Innkalling og avvikling av styremøter 
– Leder innkaller evt.  når flertallet forlanger det 

– Vedtaksførhet  og flertallskrav følger av LN § 10 (1) 

– Styremøte kan avholdes per telefon og e-post (NB formelle krav). 

– Styreleder har ingen større myndighet enn de øvrige 
styremedlemmene 

– Habilitetsreglene følger av LN § 9. Møteleder bør alltid spørre om 
noen av styrets medlemmer er inhabile til noen saker på saklisten. 

– Krav til skriftlig styreprotokoll 
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§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og 
protokoll 

• Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget 
vedtaksføre når et flertall av medlemmene er tilstede. 

•  Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. 

• Møteleders stemme er avgjørende ved stemmelikhet 

• Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte. 

•  Det skal føres protokoll fra styremøter. 

9 



Medlemmer 

• Regulert i § 3 

• Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds 
regelverk og vedtak kan opptas som medlemmer 

• Nektelse i særlige tilfeller (avgjørelsen kan påklages til idrettskrets og 
deretter NIF) 

• Straffbare forhold skal påtales til idrettens domsorgan. Idrettslaget 
kan ikke ekskludere enkeltmedlemmer. 

• Medlemskap er personlig. Familiemedlemskap er kun en 
rabattordning. 
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Medlemsoversikt 
§10-5  

Forskrift som pålegger registrering av enkeltmedlemmer i 

idrettens medlemsregister. 
 

http://www.lovdata.no/nif/nifloven.html
http://www.lovdata.no/nif/nifloven.html
http://www.lovdata.no/nif/nifloven.html
http://www.lovdata.no/nif/nifloven.html


Ansatte 

 

• Idrettslaget er arbeidsgiver og følger alminnelige 
arbeidsrettslige regler 
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Årsmøtet 

• Idrettslagets høyeste myndighet  

• Regulert i LN §§ 13 til 17 

• Avholdes årlig 

• Husk formelle krav til innkallingen! (Hjelpemiddel: mal 
for innkalling finnes i klubbguiden på idrett.no) 

• Sakliste og nødvendige hjelpemidler skal sendes ut én 
uke før – for at medlemmene skal kunne fatte 
forsvarlige vedtak. 
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Årsmøtet forts….  

• Årsmøtets oppgaver er listet opp i § 15.   

• Ved valg må man huske valgbarhetsbestemmelsene: 

o Kjønnsfordeling 

o Ansatte er ikke valgbare 

o Personer med avtale med klubben er ikke valgbare 

 

• Årsmøteprotokoll (Hjelpemiddel: mal for protokoll 
finnes i klubbguiden på idrett.no) 
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§ 15 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  

6. Behandle forslag og saker.  

7. Fastsette medlemskontingent. 

8. Vedta idrettslagets budsjett 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

10. Foreta følgende valg: 

    a) Leder og nestleder 

    b) …...styremedlem   og….. varamedlem 

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

    d) 2 revisorer  



§ 15 Årsmøtets oppgaver forts. 

10. Foreta følgende valg forts: 

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett. 

 

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste 
årsmøte. 

 (2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret 
velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig 
valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 (3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret. 



Forsvarlig og fornuftig organisering 
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Organisasjonsplan 
Funksjonsbeskrivelser  
med rolle og ansvar 
Mandater 

Avhengig av mål  
og oppgaver 

KLUBBHÅNDBOK 



Forvaltning av klubbens midler 

§ 18 Idrettslagets styre 

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste 
myndighet mellom årsmøtene.  

(2) Styret skal: 

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. 
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§ 12 regnskap revisjon, budsjett mv. 

• Idrettslaget er regnskap og revisjonspliktig 

• Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to 
personer i fellesskap. Underslagsforsikring skal være tegnet for de 
som disponerer. 

• På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett for idrettslaget.  

• Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller omfang i forhold til IL 
størrelse og virksomhet skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta 
et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner  
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Styret må påse at: 
 

- Det utarbeides budsjett i tråd med gjeldende bestemmelser og 
vedtak på årsmøtet 

 

- Regnskapet blir bokført i tråd med gjeldende bestemmelser 

 

- Det er god regnskapsrapportering internt 

 

- Idrettslaget har tilstrekkelig kompetanse på økonomiområdet 

 

- Idrettslaget har gode økonomiske rutiner herunder et avklart 
fullmaktsforhold  
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Hvilke regnskapsregler gjelder? 

Størrelse på omsetning 

Over 5 millioner pr 
regnskapsår 

Skal bruke ordinær 
regnskapslov 

Må ha engasjert 
revisor 

  (registrert eller 
statsautorisert revisor) 

Må ha kontrollkomité 

Under 5 millioner pr 
regnskapsår 

Idrettens regnskaps- og 
revisjons-

bestemmelser 

Må ha valgt revisor  

(to revisorer valgt av 
årsmøtet) 

Aktuelle lovhenvisninger; 
NIFs lov §2-11 



Særregler for norsk idrett 

• Utbetaling av skattefri lønn inntil kr 8 000 pr. person 

• Ikke  arbeidsgiveravgift på utbetaling av lønn pr. person inntil kr 
50 000 eller for hele idrettslaget totalt kr 500 000 

• Ikke oppgavepliktig kilometergodtgjørelse eller annen 
utgiftsgodtgjørelse inntil kr 10 000 pr.person 

• Mva - Fakturering av tjenester eller varer for mer enn kr. 
140.000 

• Momsrefusjon 

 kilde: Skattetaten ”Skatt for frivillige og ideelle organisasjoner”  

 
 

http://www.skatteetaten.no/Brosjyrer-og-boker/Skatt-for-frivillige-og-ideelle-organisasjoner/
http://www.skatteetaten.no/Brosjyrer-og-boker/Skatt-for-frivillige-og-ideelle-organisasjoner/
http://www.skatteetaten.no/Brosjyrer-og-boker/Skatt-for-frivillige-og-ideelle-organisasjoner/


Forsikringer 

• Barneidrettsforsikring  - opp til 13 år 

• Medlemskontingent 

• Lisens 

• Underslag 

• Styreansvarsforsikring 

• Arrangement 

• Ulykke 

• Løsøre 

• Brann 

Klubbforsikring 

Vær tydelig i kommunikasjonen med medlemmer om hvilke forsikring som 
dekkes gjennom klubben, og hvilke forsikringer de selv er ansvarlig for. 



Politiattest 

• Rutiner for politiattest 

• 1 ansvarlig for politiattest i klubb + 1 vararepr. 

• De styreoppnevnte sitt ansvar 

• Hvem omfattes av ordningen? 

• Lagring av opplysninger 

 
 

http://www.idrett.no/tema/politiattest/Documents/politiattest_brosjyre_uten tlf__bokmål_2010.pdf


Hva er HMS? 

Arbeidsmiljøloven §3-1 

Helse 
– Helsen til ansatte og de som er berørt av vår virksomhet 

Miljø  
– Omfatter et vidt begrep og gjelder både selve arbeidsmiljøet, samt 

det fysiske miljøet; internt og eksternt 

Sikkerhet 
– Skal ivaretas for alle brukere i idrettslaget 

 

http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-062-003.html
http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-062-003.html
http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-062-003.html
http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-062-003.html


Vurdering  
Trenger vi rutiner for HMS? 

 Gjelder Arbeidsmiljøloven for oss? 

 Har vi ansatte eller andre vi har ansvar for? 

 Har vi lokaler/ drifter vi anlegg? 

 Har vi maskiner eller utstyr? 

 Har vi arrangementer? 

 Har vi frivillige og dugnader? 

 Har vi kiosk og servering? 

 


